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ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 144, 1996 r., 72 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
wiśniowy, wersja podstawowa, centr. zamek, wspomaganie i 
reg. kierownicy; alum felgi Ronal (15"), tylnyspoiler, RO + 4 
głośniki, nowe amortyzatory przednie i akumulator, oryginalny 
hak (wyciągany), - 22.500 zł. Głogów, tel. 076/831-45-55 
ALFA ROMEO 145,1994/95 r., 14 tys. km, 2600 ccm, srebr

n i '  ny metalic, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, 
wspomaganie, szyberdach, ciemne szyby, el. reg. lusterka, 
stan b. dobry, • 18.000 zl. Wrocław, tel. 0606/11-66-39, 0 
ALFA ROMEO 145, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, pełna el., szyberdach, 
aluminiowe felgi, centr. zamek, wspomaganie, ABS, oryg. 
przebieg, książka serwisowa, nie wymaga inwestycji, halo
geny, zderzaki, lusterka w kol. nadwozia • 22.500 zl. ., tel. 
0606/27-86-45
ALFA ROMEO 145, 1996 r., 79 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
ciemnozielony metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek + pilot, RO, halogeny, im- 
mobilizer, zadbany, stan b. dobry, kompl. opon zimowych, •
19.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-92
ALFA ROMEO 146, 1996 r„ 107 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czarny, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kier., 
ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, aluminio
we felgi 15', el. reguł, lusterka, kubełkowe fotele, • 28.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/96-17-83 
ALFA ROMEO 146, 1997 r., 80 tys. km, czerwony, alum. fel
gi, pełne wyposażenie, - 27.500 zł. Krotoszyn, tel. 
0607/13-08-74
ALFA ROME0146,1998 r., 78 tys. km, 1400 ccm, 16V, czer
wony, el. otwierane szyby, centralny zamek, poduszka pow., 
wspomaganie kier., radio, blokada skrzyni biegów, immobili- 
zer, z salonu, bez wypadku, - 23.900 zl (możliwe raty). Wro
cław, tel. 0501/57-17-90 

v  ALFA ROME0146,1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, Twin Spark, 
^ \^ c z a rn y , klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki 

powietrzne, el. reguł, lusterka, centralny zamek, aluminio
wetełgi, książka serwisowa, przegląd do 2003 r, - 34.000 zł. 
Oława, teł, 071/313-65-84 po godz. 19 
ALFA R0ME0^1$5 TS, 1992 r., 124 tys. km, 1995 ccm, per- 
łowografitowy, pelita.ęlektsyka, welurowa tapicerka, ABS, 
alum. felgi, obniżony, sportowy ukl. wydechowy, w kraju od 9 
mies, - 17.000 zł. GromadkaTielJ076/817-28-72 

_ ALFA ROMEO 155, 1994 r., UOOcfcnł^Twin Spark, czerwo- 
ny, centr. zamek, wspomaganie, el. otwT*S*yby, alum. felgi, 
sportowy ukl. wydechowy, • 16.900 zl lub zamfauą! Leszno, 
tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17, .0609/45-99-56

  ALFA.-ROMEO-1S3TT9F5 r., 135 tys. km, 2000 ccm/TWin^
Spark, 16V, perłowowiśniowy metalic, w kraju od tygodnia, 
oclony, zarejestrowany, I właściciel w kraju,- kpi. dokumenta
cja, bezwypadkowy, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, 
ABS, pod. powietrzna, kubełkowe fotele, komputer, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, alum. fel, -
21.000 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
ALFA ROMEO 156, 1998 r., 1600 ccm, czerwony, ABS, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/25-85-30
ALFA ROME0 156,1998 r, 2500 ccm, V6, 24V pełne wypo
sażenie, skórzana tapicerka, bezwypadkowy, stan b. dobry,
- 55.000 zl. Żary, tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
ALFA ROMEO 156, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, kość sło
niowa, z salonu, na gwarancji, bogate wyposażenie, - 54.000 
zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/24-46-87 
ALFA ROMEO 156, 2000 r, 1800 ccm, perlowoczarny, pa
kiet sportowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan ideal
ny, - 15.000 zl *  leasing., tel. 0603/62-23-57 
ALFA ROMEO 156 KOMBI, 2000 r., 2000 ccm, srebrny, po 
ywpadku, pełne wyposażenie, faktura VAT, ciężarowo-uni- 
wersalny, po dachowaniu, - 33.000 zl., tel. 0502/59-40-53 
ALFA ROMEO 164,1989 r., 177 tys. km, 3000 ccm, 6V, gra
natowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan dobry, • 9.300 
zl. Wałbrzych, tel. 074/843-37-15 
ALFA ROME0 164,1991 r., 182 tys. km, 2000 ccm, TS, ben
zyna, kolor stalowy metalic, 143 KM, centr. zamek, wspoma- 

« ganię, ABS, alum. felgi, kupiony w kraju, kompletna doku
mentacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan techn. b. do- 

. bry, - 12.000 zł. Wrocław, teł .071/330-21-98- ’

K U P I M Y  A U T A  U S Z K O D Z O N E
:.■ NAJWYŻSZE CENY - ZADZWOŃ, SPRAWDŹ 

te l. 0-605 72 56 22, te l./fax  065/573-02-77

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel. 0-603 502 452 I

AUTO ^CZĘŚCI
CZĘŚCI UŻYW ANE §

DO AUT i
JAPOŃSKICH

W RO CŁAW  - B Y K Ó W  (trasa na Warszawę) 
teUfax 071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 22 13

AUTO
P o ż y c z k i p o d  z a s ta w  a u t .  

n ie ru c h o m o ś c i,  e l e k t r o n i k i  i t p .
2%  ty g o d n io w o , f a k t u r y  V A T  

Wrocław, pl. Powst. Śl. 5 (rondo) 
tel. 071/361S2-SÓ, 0 -6 0 1 5 5 2 0 51

i a i p i
i

A U T O  P O  W Y
D 0-601  77 87 40

P A I)K U
OP000129

winterne

N a p r a u t d ę  taniej nie można, ale można k o r z y s t n i e j !

R g W 6 L A C Y « | N Y

5 Y S T 6 M

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

POŻYCZKI 
POD ZASTAW

Wrocław, Piłsudskiego 2 
budynek "Gromady" 

tel. 344 52 74, 0501 752 803

LOMBARD "WALOR"
nieruchomości, auta, RTV, złoto v 

2% tygodniowo g
Wrocław, ul. Traugutta 107 f  

teł. 343-56-35, 0-501 66 42 59 °

WROCŁAW: ul. Karmelkowa 29, (071) 364-35-31, 364-35-28 
WROCŁAW: ul. Legnicka 62. (071) 351-40-80, 351-43-10 
WROCŁAW: ul. Gajowicka 161 A, (071) 338-04-34 
SKARBIMIERZ: ul. Parkowa 7, (077) 411-38-41, 411-38-42 
LUBIN: ul. Wierzbowa, (076) 849-70-49 
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: ul. Rynek 41, (074) 815-76-44 
LEGNICA: ul. II Armii WP 5 (paw. nr 2), (076) 854-52-40 
DZIERŻONIÓW: ul. Ząbkowicka 26. (074) 832-12-10 
GŁOGÓW: ul. Sikorskiego 34, (076) 835-20-41 
OSTRÓW WLKP.: ul. Radłowska 10, (062) 592-50-59

TROCHĘ CHROMU
1 HA BŁOTNIKU]
■ | S f : W Y S Y Ł K O W O .

1 TEL. 062 735 J M *  7 - J
I  W s z y s t k i e  m a r k i  : ,  

s m i  u m  m S m  /  • < s s i a a s l

r 63-400 
u?

ALFA ROMEO 33, 1987 r., • 5.800 zl lub zamienię. Mojesz, 
woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 * 
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, Boxer, czerwony, el. 
otw. szyby, ciemne szyby, spoiler, alargi, sportowy ukl. wy
dechowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, reg. 
kierownica, atrakcyjny wygląd, - 6.500 zl lub zamienię, z do
płatą. Świdnica, tel. 0606/10-00-83 
ALFA ROMEO 33,1990/96 r.,' 180 tys. km, 1200 ccm, boxer, 
115 KM, czarny, el. otw. szyby, ospoilerowany, alarm, reg.

J^Jsierownica, dzielona tylna kanapa, halogeny, 5-drzwiowy, 
5'ljiegowy, sportowe fotele, bez korozji, bez wypadku, dużo 
^owytfi^części (rachunki), atrakc. wygląd, po przeglądzie i 
rejestracji; -7.200 zl. Wrocław, tel. 0609/38-92-52 
ALFA ROMEO 33 .̂1991 r;, .167. tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, wspomaganie kler-ęl. otw. szyby, halogeny, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, oznakowany, - 8.800 zl. Lubin, tel. 
076/846-49-68
ALFA ROMEO 33, 1993 r., 101 tys. km,cl7QÓ ccm, boxer, 
16V, czerwony, alarm ♦ pilot, centr. zamek, Wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi, obniżony, - 
ospoilerowany, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, • 11.300 . 
zl. Legnica, tel. 076/854-30-95, 0600/41-45-73 
ALFA ROMEO 33,1993 r., 1700 ccm, boxer, granatowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyber
dach, RM, sprowadzony w całości, • 12.600 zł lub zamienię. 
Rawicz, tel. 065/548-25-37
ALFA ROMEO 33, 1996 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, - 9.000 zł lub zamienię na VW 
LT. Jasień, tel. 068/371-08-30 
ALFA ROMEO 75, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, wtrysk, 190 
KM, czerwony, ospoilerowany, el. otw. szyby, szyberdach, 
centr. zamek, alum. felgi, halogeny, stan dobry, • 5.700 zl 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1985 r„ 165 tys. km, 1600 ccm, 
DOHC, granatowy, 110 KM, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
inst. gazowa, ospoilerowany, do małych poprawek, - 2.300 
zł. Wrocław, tel. 071/785-55-33, 0603/11-35-30

A UDI
AUD1100, 1978 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, brak prze
glądu, hak, do poprawek blach. • 1.200 zl lub zamienię na Fiata 
125p, Poloneza z inst. gaz, - 1.200 zł. Ścinawa, tel. 
0602/53-40-35
AUD1100,1979 r., 1600 ccm, benzyna, - 1.000 zł. Jarocin, tel. 
0603/83-87-22
AUD1100 AVANT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 
inst. gazowa, ważny przegląd fóchn., stan dobry, - 2.300 zł. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
AUD1100, 1979/80 r., 1760 ccm, benzyna, zielony, w całości 
lub na części, po remoncie kapitalnym silnika, alarm, blacharka 
do małych poprawek, • 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-39-55 
AUD1100,1980 r., 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, radio,
I właściciel, stan idealny • 1.000 DEM. Kłodzko, tel. 
074/866-95-96, 0601/76-39-55
AUD1100,1981 r., 2200 ccm, benzyna, wtrysk welurowa tapi
cerka, wspomaganie kier., przegląd do 07.2002 r, - 2.000 zł lub 
zamienię na motocykl MZ ETZ 251. Żary, tel. 068/374-54-22 
AUD1100,1984, r., 2000 ccm 5-biegowy, wersja amerykańska, 
silnik i skrzynia biegów w dobrym stanie, nowy ukl. hamulcowy 
i wydechowy, nowe łożyśka, blacharka w średnim stanie, w cią
głej eksploatacji, stan ogólny" dobry, • 1.900 zł. Legnica, tel. 
0606/854-28-52 '■ .
AUD1100, 1983/84 r., 200 ccm, złoty, automatic, silnik po re
moncie z gwarancją alum. felgi, nowa tapicerka, Rp, • 7.000 
zł. Opole, tel. 077/421-98-29 lub 0606/31-16-28 
AUDI t00 CC, 1983/84 r., 1800 ccm, czerwony, .cygaro", stan . 
dobry, -.3.400 zl. Wrocław, tel. 0501/23-01-19 
AUD1100, 1984 r., 232 tys. km, 1781 pcm, benzyna, srebrny 
metalic, nowy akumulator i ukl. wydechowy, nowe hamulce, prze
gląd do 05.2002 r., 4 opony zimowe, - 7.600 zl. Ptaszków, gm. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-63-90 
AUD1100, 1984 r., 2100 ccm, benzyna, granatowy, .cygaro*, 
peen wtrysk, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, lotka,

szyberdach, rolety przeciwsoneczne, tylna kanapa z podokiet- 
nikiem, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-96-16,0502/43-92-72 
AUD1100, 1985 r., 177 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, oszczędny, wspo
maganie, serwo, RM, halogeny, alum. felgi, żaluzja, hak, czer
wone lampy - 8.400 zl. Chojnów, tel. 076/817-22-67 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, wspoma
ganie, hak, stan idealny, - 8.000 zł. Legnica, tel. 076/721-50-34 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan dobry, zadba
ny, - 5.500 zł. Oława, tel. 071/313-77-48 
AUD1100,1985 r, 2300 ccm, benzyna, błękitny metalic, .cyga
ro*, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
ocynkowany, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 7.600 zl lub 
zamienię, z dopłatą. Szprotawa, tel. 068/376-50-73, 
0605/14-28-32
AUD1100 AVANT, 1985 r., 161 tys. km, 2300 ccm, wtiysk, brą
zowy metalic, centralny zamek, el. reguł, lusterka (podgrz.), el. 
otwierane szyby, szyberdach, relingi dachowe, hak, roleta ba
gażnika, komputer, tylna kanapa dzielona, z urzędu celnego, - 
10.200 zl. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
AUD1100, 1985/86 r., 296 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, 
RO, el. antena, 4 zagłówki, stan dobry, - 6.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-31-87
AUD1100,1986 r., 1800 ccm, wtrysk, beżowy metalic, automa
tic, na białych tablicach, - 2.500 zl. Jawor, tel. 076/870-16-60 
AUD1100 CC, 198$ r., 200 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ciemne szyby, szyberdach, alarm ♦ pilot, wspoma
ganie, stan b. dobry, • 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-20-93 
AUD1100,1986 r., 160 tys. km,-2000 ccm, benzyna, biały, .cy
garo*, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 4-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RO, garażowany, zadbany, ocynkowany, stan 
idealny, • 6.980 zl lub zamienię na inny samochód. Wrocław, 
Jel. 071/324-10-18, 0603/77-90-48 
AUD1100 AVANT, OUATTRO, 1986/87 r., 200 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, wspomaganie kierownicy, centr. 
zamek, alum. felgi, hak, welurowa tapicerka, kasetowe klamki, 
po rem. blacharki, nowy lakier, atrakc. wygląd, • 7.500 zł. Świd
nica, tel. 0607/65-98-45 '•
AUD1100 .CYGARO*, 1986/95 r., 250 ty®. Km, 1800 ccm. szary

metalic, RO, centr. zamek, alarm, wspomaganie, automatic, - 
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, inst. gazowa, central
ny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, I właściciel, do ma
łych poprawek, - 5.400 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
AUD1100,1987 r., 145 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czerwony, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, aluminiowe felgi, klimatyzacja, hak, - 7.900 zł lub zamie
nię na mniejszy, tańszy. Wrocław, tel. 0503/99-55-55 
AUD1100, 1987 r., wtrysk .cygaro*, centr. zamek, szyberdach, 
4 zagłówki, alarm, po tuningu, - 6.800 zl. Wrocław, tel. 
0501/96-29-78
AUD1100 SEDAN, 1987/88 r., 136 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, .cygaro*, stan idealny, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, w drew
nie, kasetowe klamki, el. reg. refl, halogeny w zderzaku, welu
rowa tapicerka, nowa deska rozdzielcza, alum. felgi, chromowe 
listwy, hak, -10.500 zł garażowany, nadwozie ocynkowane, nowe 
zawieszenie. Legnica, tel. 076/887-14-64 
AUD1100, 1988 r., 2300 ccm, wtrysk, bordowy, stan idealny, 
kpi. dokumentacja, alum. felgi, drewno, centr. zamek, szyber
dach, alarm, bez wypadku, oryg. lakier, przyciemniane szyby • 
10.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/52-34-13 
AUD1100 AVANT, 1988 r., 2300 ccm, niebieski, aluminiowe fel
gi, el. otwierane szyby, klimatyzacja; deska od C4, radioodtwa
rzacz, - 8.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-58-06 
AUD1100, 1988 r., 206 tys. km, 2200 ccm, benzyna, wtrysk, 
szary metalic, wspomaganie, hak, udokum. pochodzenie, stan 
dobry, • 6.300 zł. Wrocław, tel. 348-33-44 po godz. 17 
AUD1100,1988 r, 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, alarm, • 9.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/341-34-35
AUD1100 OUATTRO, 1988/89 r., 2300 ccm, benzyna, perłowo
czamy, centr. zamek, stan b. dobry, wspomaganie, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, ABS, stan b. dobry, garażowany - 9.300 zł lub 
zamienię, wnętrze C-4. Lubnów 124, tel. 074/819-91-32, 
0604/62-32-03
AUD1100, 1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, centr. 
zamek, - 9.800 zl. Poręba Szklarska, tel. 075/717-31-80



Miesięcznik poświęcony 
zwierzętom. Znajdziecie w nim 
Państwo ponad 2000 ogłoszeń 

drobnych dotyczących 
kupna-sprzedaży psów, kotów, 

koni oraz innych zwierząt 
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.
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a U t o  k O m iS  DELTA Car Stanisław Piotrowski 
P t  R E  N A  S U P R A Ł

PROFESJONALNY 
SPRZĘT i MONTAŻ

R a ta  od 1 5 6  z l p rzy  1 0 .0 0 0  kre d y tu  P a k ie ty  0C  AC NW  od  5 ,1 %  B e z  poręczycie li 

B e z  zosw iodczeń p rzy  3 0 %  w p łac ie  R ó w n ie ż  sam ochody spozo kom isu  o p o w se o

MARKA ....................   ROK .... POJ. ...OPIS:   . ....  CENA
AUDI 80 S-B3 .........................  87/88.... 1800 ... 164 tys , biały. RM • Clarion, obrotomierz, atermlcine szyby, nowy rozrząd...............  9 200
BMW 750 i................................. 1987   5000 ... 85 tys.. pełne wyposażenie, skóra, automat, klima......................................... .........  17 500
DAEWOO LANOS......................  1998.... 1500 ... 23 tys., błękitny metalic, sedan, stan SUPER! ...................   19.500
FIAT 125 P   ......................  1987 .1 5 0 0  76 tys.. szary, dobre opony, pokrowce 950
FIAT CINOUECENTO................ 1997.....  700 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el reg świateł .............      11 400
FIAT CINOUECENTO................... 1996 . 900 81 tys.. czerwony, immoblliser. RM-Kenwood. zegar...................      12 300
FIAT TIPO ........................... 1994 1400 83 tys. granatowy. 5 drzwi, mul-t-lock. kupiony w salonie.................... ............' 13 200
FIAT UNO FIRE ....................... 1996. 1000 88 tys.. czerwony. 5 drzwi. I właściciel, serwisowany ..................................... 13 300,
FORD ESCORT .....................  1989 1800 D . 178 tys. biały. 5 drzwi. 5 birgów. szyberdach. welur. RM-Kenwood .............  8 300
FORD FIESTA ...........................  1997 1300 29 tys. niebieski. 3 drzwiowy, uchylane szyby, oryginalny R M .....................   18 300
FORD SIERRA SPORT  ............ 1989 2000 160 tys. czarny, el szyby, c zamek, alu-felgl. CD. po tuningu w Niemczech ......... '.1 4  800
ŁADA SAMARA.......................... 1990 1300 124 tys. biały. 3drzwi. hak. pokrowce..................    3 400
MA2DA 626 KOMBI .............  1991 .. 2000 130 tys. czerwony. 4WD. ABS. elektryka, c zamek, mul-t lock. nowe opony............ 10 600
NISSAN SUNNY......................... 1992 1400 94 tys. czerwony, el szyby, c zamek, welur. 3 drzwi......................     13 500
OPELASCONA  1986 . 1600 40 tys., zielony met. po wymianie silnika, automat, sedan ..................................  4 300
OPEL KADETT GSi 16 V . 1989... 2000 135 tys. czarny, skóra, c zamek, el szyby. 5 drzwiowy, alu-felgl............................ 10 500
OPEL OMEGA B CDX................. 1994. 2000 ... 119 tys.. morski met. 2 x alrbag, ABS. c. z., el. lusterka, klima. welur, oryg. RM .......  27 500
PEUGEOT 309  ..................  1991   1400 ... 125 tys., grafit met., RM. 5 drzwi. 5 biegów, odcięcie zapłonu........   9 000
POLONEZ CARÓ GLE  ........ 1995. 1600 ... 75-tys., zielony met. po remoncie silnika, szyberdach............................................... 5 600
POLONEZ CARO GU  ............ 1996 1600 . 80 tys. morski, c. zamek, alarm, pokrowce, mul-t-lock. nowe 4 opony .....................  6 900
RENAULT 19 .1 ........................  1990 .. 1400 ., 136 tys. biały. 5-drzwiowy. alarm, szyberdach   ..................................    7 600
RENAULT 5 LS .............. 1975 . 1300 ... 165 tys. na chodzie, zarejestrowany. 3 drzwi .......................................................... 1 400
RENAULT CLIO ...............  1992 1400 108 tys. czerwony, katalizator. 5 drzwi. RM ....................................................... 13 700
RENAULT 21  ......................  1987 . 2100 D .. 160 tys.. grafitowy, turbo-diesei. welur. c. zamek. el. szyby. RM. sedan .............  6 900
SEAT TOLEDO ...................... 1992 . . 1800 128 tys. szary metalic. szyberdach. RMA. immoblliser. alu-telgi. wspomaganie  12 950
SKODA FAV0RIT L .................... 1991 .... 1300 76 tys.. biały, mono wtrysk, 5 biegowy .................................   7 500
TOYOTA CARINA E ....................  1994 . 1600 .. 74 tys. bordo met. ABŚ. airbag, klima. c zamek, el 4 szyby, alu-felgl  .................   21 500
VW GOLF ll .......................... 1985 1600 139 tys. grafit met. instalacja gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce ..................... 6 900
VW GOLF li CL..........................  90/91 . 1800 . 140 tys. grafit met. obrotomierz, immobillser. nowe opony. 3-drzwl, RM-Piomeer . 10 600
VW PASSAT CL ................ 1991 1800 140 tys. błękitny met. sedan. RM. dzielony fotel ..........  . . 13 900
VW PASSAT GL ..................... 1991. 1800 139 tys. biały, sedan. wspomaganie, elektr szyberdach. RM-Grundlg .......... . 13 400

CIĘŻAROWE I INNE
POLONEZ TRUCK ..................  1994 * ............................  1600 ccm. 90 tys. po remoncie*silnlka. biały, do popr blach. obud. atarex  3 650 ♦ VAT
AVIA ....................................1991..................Pomoc drogowa       7 500
KEMPINGI ...........................1980-92 ..........  przyczepy kempingowe, małe i duZe. 3-5 osobowe   lOszt • od 4 500 ♦ VAT
PT ‘GŁOWACZ.........................  2001 .................przyczepki nowe-towarowe, z homologacją, rocznik 2000 tanie]! :....................od 1 500WAT

Wrocław ul. Żmigrodzko 114, tel 3S2 70 01, tol/fn 352 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, So 11-16, Ndz13-16

AUDI 100, 1989 r., 19 tys. km, 2000 ccm. bordowy metalic, -
12.000 zł. Oława, tel. 071/313-92-94, 0607/54-59-79
AUD1100,1990 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, wspoma
ganie kier., centr. zamek, szyberdach, klimatyzacja, alarm, alum. 
felgi, -13.200 zl. Bolesławiec, tel. 0604/67-86-93,075/734-72-65 
AUD1100,1990 r., 220 tys. km, 2500 ccm, TDi, bordowy, wspo
maganie, centr. zamek, hak, do poprawek lakierniczych, -13.500 
zl. Bolesławiec, tel. 075/731-23-87 
AUD1100,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, nowe 
opony, aluminiowe felgi, RO, stan b. dobry, • 11.800 zl (możli
wość rat lub zamiany). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41. 
312-63-41
AUD1100, 1990 r., 200 tys. km, 2300 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, atrakcyjny wygląd, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
071/784-64-81, 0605/96-47-61
AUD1100 AVANT, 1990 t ,  170 tys. km, 2500 ccm, TDi. srebrny, 
wspomaganie kier.; centralny zamek, alarm, el. reguł, lusterka, 
pełna dokumentacja, - 16.800 zł. Wrogław, tel. 0501/71-41-55 
AUD1100 C4,1990 r„ 170 tys. km, 2300 ccm, etylina, błękitny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, alarm, pilot, alum. felgi, - 19.500 zł lub zamienię 
na inny, w stanie idealnym. Zielona Góra, tel. 0601/94-17-01 
AUD1100 C4, 1990/91 r., 118 tys. km, 2800 ccm, 6V, bordowy 
metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, biała, welurowa 
tapicerka, drewno, alum. felgi, stan b. dobry, - 21.400 zł. Gło
gów, tel. 076/833-11-40 -
AUD1100 AVAANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDI, czer
wony, 7-osobowy, wspomaganie, ABS, szyberdach, el. reg. lu
sterka, relingi, RO, hak, alum. felgi, dzielona kanapa, kola zi
mowe, - 21.000 zl. Kłodzko, tel. 0603/13-09-59 
AUD1100 C4,1991 r., 160 tys. km, 2400 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, alarm, elektr. otw. szyby, centralny zamek, od
cięcie paliwa, tylna wentylacja, podłokietnik, oszczędny, zadba
ny, - 23.500 zł. Głubczyce, tel. 0606/12-09-49 
AUDI100 C4, 1991 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
stan idealny, - 17.500 zł. Góra, tel. 0605/60-62-62 
AUDI 100 C4 OUATTRO, 1991 r„ 52 tys. km, 2800 ccm, benzy
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 
AUD1100 04,1991 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDi, granatowy 
metalic, stan idealny, w kraju od tygodnia, - 27.300 zf..Legnica, 
tel. 0601/71-51-45
AUDI 100 (SA, 1991 r.,r2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, radioodtwarzacz, alarm, blokada 
skrzyni biegów, centralny zamek, • 18.200 zł. Wrocław, tel. 
071/338-23-26, 0503/31-99-80
AUD1100 04,1991 r., 160 tys. km, 2800 ccm, benzyna, czarny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan idealny, •
19.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36, 0603/80-66-58 
AUD1100 04,1991 r., 180 tys. km, 2300 ccm, bordowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, radio, szyberdach, ABS, radio, 
zadbany, • 22.000 zl lub zamienię. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
AUD1 100 04, 1991/92 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, wspomaga
nie kier., centralny zamek, aluminiowe felgi, szyberdach, RO, 
el. reg. reflektory, stan b. dobry, • 19.200 zł. Kamienica, tel. 
077/431 -73-47, 0604/94-51-32
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
AUD1100 04, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
kombi, czerwony, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szyber
dach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, stan dobry, 
-16.500 z ł, okazja. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUD1100 04,1992 r., 185 tys. km, 2500 ccm, TDi, szary meta
lic, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. reg. luster
ka, szyberdach, RO Blaupunkt, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, • 24.800 zł. Lubin, tel. 076/842-50-49, 
0609/40-21-22
AUDI IDO 04,1992 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6, szary meta
lic, ABS,Klimatyzacja i inne dodatki, - 24.500 zl. Świdnica, tel. 
0601/75-29-33- fedjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
nacie pod numerem*>AC0237 www.autogielda.com.pl)
AUD1100,1992 r., 2500 ccm, turbo D, granatowy metalic, ABS, 
el. reguł, lusterka i szyberdach, hak, • 27.300 zl. Brzeg, tel. 
077/416-32-92, 0602/36-28-50

ALARMY  
U 
U 
T 
O

- im m o b ilis e ry
• centralne zamki
- radia, głośniki
- montaż telefonów GSM
- elektryczne podnośniki szyb
- drobne naprawy elektryczne

AUTO-HANDEL
•  SKUP •  SPRZEDAZ •  KOMIS
•  ZAMIANA •  POŚREDNICTWO ; L E C H

MARKA TYP EOL BAL CŁNA
CHRYSLER VAN 96 2500 TD 56.000,-
CITROEN BX 86 1400 3.900,-
CITROEN XANTI$£ | |  m  
F?AT126ł£ W W M

94 1800 17.900,-
86 m  1.600,-

FIAT CINOUECENTOv J P | & 700# p < ® 0#
FIAT PALIO WEEKEND m 98 f4Q0 22.100,*
RAT UNO 45 94 10W 9  11.900,"*
FORD ESCORT COMBI 92 1400 14.900,-
FORD FIESTA 92 1800u m  10.400,-
FORD M0NDE0 SEDAN 97 160016V33.000.-
LANCIA DELTA HF TURBO 4X4 87 2000 12.700,-
MERCEDES BENZC180 97 1800 46.000,-
MERCEDESBENZ190E 92 2000 23.500,-
OPEL FR0NTIERA 94 2000 30.500,-
OPEL KADETT 91 1400 9.600,-

MAKKA TYP
OPEL OMEGA B COMBI 
OPEL OMEGA B COMBI 
OPEL VECTRA SEDAN 
PEUGEOT 306 SEDAN 
PEUGEOT 405 
P B I8 E W 4 0 6 ^  
POLONEZ J P J W s  
RENAULT LAGUNA ? 
SEAT IBIZA
VW GOLF III COMBI TD 
VW GOLF III GT1 
VW PASSAT COMBI 
VW PASSAT COMBI

ŁE PSA P 4 t CEM 
94 200016V32.500,-
94 200016V27.900,-
91 2000 12.900.-
95 1400 19.900,-
89 1400 6.500,-
96 1900t.m32.900,- 

|s 8 7 2000 1.500,-
I J p i P M  |  22.800
m i M M )  W  9.800,- 

94 1900 TO 24.900.- 
94 200016V 20.900,-
92 1800 17.300,-
93 1800 18.900,-

PRZYCZEPA CAMPING KNAUS 95 11.000,-

UBE2PIEC2ENIA KOMUNIKACYJNE 
KORZYSTNE WARUNKI KREDYTÓW

Wrocław - Leśnica, ul. Sredzka 32/34, tel/fax 349-39-64

PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 10-18 
SOBOTA - NIEDZIELA 10-15

AUTOALĄRMY
RADIA, GŁOŚNIKI
nawigacja satelitarna 

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

gwarancja - 2 lata 
24h Asslstance opooscm

sprzedaż i m ontaż: 
Wrocław, al. Kasprowicza 111 

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

pochodzenie,
0600/34-46-14

32.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-35-47,

AUD1100 04, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, bez wypadku, stan b. dobry, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, auto stoi 100 km od granicy, cena 6.900 
DEM + cło. 58-500 Jelenia Góra, tel. 0604/46-34-26 
AUD1100 04,1992 r., 126 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, el. reg. reflektory, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, centr. zamek, alum. 
felgi, CD, immobilizer, alarm, - 21.000 zł. Lubin, tel. 
0605/94-42-50
AUD1100 04,1992 r., 127 tys. km, 2300 ccm, benzyna, dem- 
nozimowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, alarm, immobiliżer, el. reg. lusterka, blokada skrzyni bie
gów, komplet opon zimowych, RM i CD, garażowany, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, • 25.500 zl. Oława, tel. 071/313-49-83, 
0501/54-37-27
AUD1100 04,1992 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, szaro-błękit- 
ny metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości (09.1999 r.), 
kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, ABS, procon-ten, 
welurowa tapicerka, garażowany, nie eksploatowany w kraju, • 
28.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-27-60,0606/58-72-48 
AUD1100 C4,1992 r., 172 tys. km, 2800 ccm, V6, szary meta
lic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, quatro, drew
no, centr. zamek, oryginalny hak, alum. felgi, radio CD, w kraju 
od 4 mies, - 24.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
AUD1100 C4,1992 r., 250 tys. km, 2000 ccm, biały, wspomaga  ̂, 
nie kier., centralny zamek + pilot, klimatyzacja, ABS,. śtarrtw 

'dobry, sprowadzony w 2000 r., pełna dokumentacja, - 2Ó.5ÓPV 
zl. Wrocław, tel. 071/355-43^68 J ^  [1 3
AUD1100 C4,•‘ 1992/95 r., 200 tys. km, 2800 ccm, VflOćz%ny. 

„iwtbmatic.ABfCwspomaganie kier., klimatronik^ćBntr. zamek 
: t (.płłot, eL*otw,"szyby, el. reg. lusterka, el. otwarty szyber

dach, alum.; felgi,.rolety, ąłr.akcyjny wygląd, ąjtąh techn. b. do
bry, -;2&,ÓCib ?ł. Strzelce dpolskiej tel. 0602/5141 1*!6>--'.

"CAR ALARM SERVICE"

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

AUD1100 C4,1993 r., 180 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny me
talic, Ouattro, wygląd zewn. A6, kombi, klimatronik, wspomaga
nie kier., ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. otwierany szyberdach, centr. zamek, radio, alum. felgi 16*, 
immobilizer, halogeny, • 29.000 zł. Milicz, tel. 0603/31-62-20 
AUD1100 C4,1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny, 
automatic, klimatyzacja, webasto, el. otwierane szyby, szyber
dach, aluminiowe felgi, radio + CD, el. reguł, lusterka, podwój
ne zabezpieczenie, wygląd modelu A6, - 37.000 zl. Oleśnica, 
tel. 071/399-32-44, 0601/71-84-70 
AUDI 100 C4, 1993 r., 2400 ccm, diesel, granatowy metalic, 
stan b. dobry, ABS, wspomaganie kier., 5-biegowy, 4 zagłówki, 
el. otwierane szyby i szyberdach, procon-ten, centralny zamek 
♦ pilot alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, radio, atrakcyjny 
wygląd, pełna dokumentacja, - 24.500 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
AUD1100,1993 r., 2600 ccm, czarny, alum. felgi, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, - 24.000 zł: 
Szczecin, tel. 0609/49-52-10
AUDI 100 C4, 1993 r., 172 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny 
metalic, welur, ABS, serwo, RO, regulacja świateł, centr. zamek, 
alarm, immobilizer, Procon-Ten, I właściciel w Polsce, udokum.

AUD1100 C4,1993/94 r., 173 tys. km, 2600 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, insi. gazowa, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, 2 pod. powietrzne, drewno, welurowa tapicerka, podło- 
kietniki, 2 komputery, 2 zabezpieczenia, I właściciel, kpi. doku
mentacja. - 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-64-53, 
0601/70-88-08
AUD1100 C4,1993/94 r., 170 tys. km, 2800 ccm, V6, perlowo- 
granatowy, kombi, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby i dach, klimatyzacja, drewno, kubeł
kowe fotele, soczewkowe reflektory, garażowany, bez wypad-'" 
ku, zadbany, 180 KM, - 26.900 zł. Wrocław, tel. .071/348-20-91 
AUD1100 C4, 1994 r., 105 tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, 
kompletna dokumentacja, klimatronik, alum. felgi, stan idealny 
- 28.500 zł lub w rozliczeniu tańszy. Jelenia Góra, tel. 
0601/71-48-64
AUD1100 C4, 1994 r., 106 tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor
stalowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicer-
ki, climatronic, alum. felgi. kpi. dokumentacja, stan idealny, -
28.500 zł. Jelenia Góra. tel. 0601/71-48-64
AUD1100 AVANT, 1994 r., 135 tys. km. 2600 ccm, benzyna.
perłowoczarny,-stylizowany na Audi A6, ABS, wspomaganie, el.
otw. szyberdach. el. otw. szyby, automatic, komputer, - 29.000
zł. Kępno, tel. 062/781-30-75, 0609/51-44-13
AUD1100^4, 1994 r„ 111 tys. km, 2800 ccm, V6, granatowy,
limuzyna,-wspomaganie, centr. zamek, ABS, komputer, el. reg.

: szyberdach, el :reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., 
•roleta, alum.jdtgi, drewno, welurowa tapicerka, RO + CD, alarm, 
Jomphtjiół omowych, - 31.000 zl. Oleśnica, tel. 071/398-55-65,

0
AUDt40; .f9?8 r., 1577 ccm.iwnzyna, czerwony, 4-drzwiowy, 
4-biegowy, w ciągłej eksploatacji, stan blacharki i silnika dobry, 
nie wymaga napraw, pilne, - 1.800 zł. Lubin, tel. 076/846-83-89 
AUDI 80.1978 r„ 1600 ccm, zielony metalic, centr. zamek, alarm, 
szyberdach, skrzynia biegów (5), inst. gazowa, ważny przegląd, 
w ciągłej eksploatacji, zadbany - 3.500 zł. Oława, tel. 
071/303-01-05, 0606/19-49-83
AUDI 80,1978/83 r.. 1600 ccm. benzyna, czerwony, obniżony, 
sportowa kierownica, podgrz. fotele, po wymianie półosi, roz
rusznika, łożysk tylnych, amortyzatorów tylnych, stan dobry, po 
remoncie blacharki, po lakierowaniu w 1998 r., alum. felgi, RM, 
stan opon dobry, w ciągłej eksploatacji - 2.990 zł lub zam. na 
inny, w takim stanie, z inst. gazową, w tej cenie. Legnica, tel. 
0609/51-26-10
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, jasnozielony, 4-biegowy, 
po wymianie łożysk i ukl. wydechowego, po remonde głowicy, 
nowa tarcza sprzęgła, do poprawek lakierniczych, - 2.200 zł. 
Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/06-10-43 
AUDI 80 SKŁADAK, 1979/92 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, • 2.300 zl. Kamienna Góra, tel. 075/744-63-84 
AUDI 80,1980 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 4 opo
ny zimowe, hak, zarejestrowany, - 2.000 zł. Szczytna, teł. 
074/868-33-61
AUDI 80,1980/99 r., żółty, nowy akumulator, po remoncie bla
charki i malowaniu, silnik wymieniony w 1999 r. (z dokumenta
cją), hak, tylna szyba ogrzewana, radio + głośniki, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, techn. sprawny, stan opon dobry, - 2.150 
zł. Wrodaw, tel. 071/787-89-68
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 5-drzwiowy, szy
berdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 2.100 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Wąsosz, tel. 065/543-82-92, 
0609/25-13-60
AUDI 80, 1981 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
zadbany, garażowany, ekonomizer, obrotomierz, przegląd do 
2002 r., 4-drzwiowy, - 3.200 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-37-96 
AUDI 80 LS, 1981 r., 1600 ccm, ET, zielony, po remoncie silni
ka, nowy ukł. hamulcowy, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz,, 
pokrowce, 4-drzwiowy, ciemne szyby uchylne, - 2.750 zł. Nowa

u  i o i t t c i e n l U ’

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

AUTOKOMIS

Ruda, tel. 074/872-47-15 w godz. 9-17, 074/872-47-39 po 
godz. 17
AUDI 80, 1981 r„ 175 tys. km, 1300. ccm, benzyna, czerwony, 
bez wypadku, oryginalny lakier, blacharka w stanie b. dobrym, - 
2.150 zł. Paczków, tel. 077/431-71-10, 0608/0349-43 
AUDI 80,1981 1600 cęm, diesel, żółty, bez rdzy, RO, spraw
ny silnik, • 3.800 zł. Siechnice, gm. Św. Katarzyna, tel. 

■071/311-55-22. 0604/63-02-33
AUDI 80,1981 r., 40 tys. km, 1600 ccm, diesel, ciemnozielony 
metalic, stan karoserii i silnika dobry, po przeglądzie, po re
moncie i konserwacji, rej. do 12.09.2001 r, - 3.500 zl. Wocław, 
tel. 071/359-19-30 po godz. 21
AUDI 80, 1982 r. alum. felgi szerokie, • 3.000 zl. Jawor, tel. 
076/870-65-61
AUDI 80 COUPE GT, 1982 r., 197 tys. km, 1900 ccm, srebrny, 
szyberdach, wspomaganie, skórzana tapicerka, alarm ♦ pilot, • 
5.000 zł. Wrodaw, teł. 781-72-11
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1900 ccm. benzyna, srebrny, wspo
maganie, tylna szyba ogrzewana, skóra, uchylny dach, centr. 
zamek, hak, RO Panasonic, alarm, pilot, stan dobry, b. atrakc. 
wygląd, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 071/781-72-11 
AUDI 80 CL, 1982 r., 1470 ccm, benzyna + gaz, czerwony, insL 
gazowa (1,5-roczna), homologacja, hak. szyberdach, haloge
ny, alarm, po remoncie blacharki i malowaniu, lotka, opony b. 
dobre, techn. sprawny, stan idealny, • 3.700. zł lub zamienię. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-87 
AUDI 80, 1983 r., 189 tys. km, 1600 ccm, turbo D, brązowy 
metalic, oryg. lakier i przebieg, nowe wnętrze, spoilery, kpi. do
kumentacja z urzędu celnego, stan b. dobry, • 6.300 zł. Lubiń, 
tel. 0603/31-16-78
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm. benzyna, biały, 5-biegowy, ekono
mizer, szyberdach, alum. felgi, bez rdzy, oryg. lakier, techn. 
sprawny, i  urzędu celnego, • 5.300 zł. Wroćfaw, tel. 
071/348-68-94 po. 1v9
AUDI 80,1983 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic. szy
berdach. aluminiowe felgi, RO, wspomaganie kierownicy, r 3,200 
zł. Żary, tel. 0602/28-98-70
AUDI 80,1984 r., 180 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 4-drzwio
wy, RO, szyberdach, obrotomierz, roleta tylnej szyby, "bez koro
zji, garażowany, z urzędu celnego, kpi. dokumentacja, właści- 
del niepalący, zadbany, 4 zagłówki, po lekkim tuningu, śtan tech. 
dobry, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/433-94-63

welurowa tapicerka, alum. felgi, centr. zamek, 4 zagłówki, hak. 
stan b. dobry, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, turbo D, granatowy, hak, alarm, • 
6.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/644-11-41 
AUDI 80 CD, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, ♦ drzwi przednie 
lewe. blenda, • 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-84-38 
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, 1986 r., 220 tys. km, 1600 ccm, bićrty, inst gazowa, 
nowe opony, stan dobry, zadbany, garażowany. - 5.800 zł. Góra, 
teł. 065/543-48-85
AUDI 80,1986 r., 267 tys. km, 1600 ccm, diesel, kremowy, szy
berdach, model przejściowy, - 8.000 zl. Jedlec, tel. 
062/740-61-87

„ A U T O -C A R ”  
KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE

DORABIANIE WĘŻY, CHŁODNICE, 
PÓŁOSIE. SPAWANIE PLASTIKU R

W rocław , ul. O polska 195 s 
te l. 071 /311-74-05  °

AUDI 80,1986 r., 1800 ccm, srebrny metalic, welurowa tapicer
ka, centralny zamek, stan-b. dobry, na białych tablicach -1000 
DEM. Brzeg, tel. 0502/52-08-53
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, złoty, zadbany, we
lurowa tapicerka, szyberdach, nowe amortyzatory i klocki ha
mulcowe, stan b. dobry, - 6.750 zł lub zamienię na tańszy, Fiata 
126p, inny. Leszno, tel. 065/520-2048, 0502/61-39-54 
AUDI 80.1986 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, po remon
cie zawieszenia, nowe opony, amortyzatory, pompa wodna, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, 75 kW, katalizator, nowe bębny ham. i 
tarcze, - 7.900 zl: Wocław, tel. 071/357-89-85 
O  „ABC-AUTO” dobrze płaci za auta mniej lub bar

dziej rozbite, także po poiarzelub na części • je
żeli chcesz dobrze sprzedać, zadzwoń. Wrocław,

GOTOWKOWE

SAMOCHODOWE

MIESZKANIOWE

6 . 0 0 0  P L N
s t z  p o n c e z r e n u

MS*
* u M

W rocław  
ul. K.Wielkiego 45 ^

tel. 780-90-35 
780-90-34 ^

W rocław  
ul. Pomorska 9 

tel. 0607 234 786

AUDI 80,1984/85 r., 131 tys. km, 1600 ccm, biały, szyberdach, 
aluminiowe felgi, 5-drzwiowy,' 5-biegowy, welurowa tapicerka, 
nie wymaga napraw, stan b. dobry, - 3.900 zl lub zamienię na 
Fiata 126p. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-29 
AUDI 80 COUPE, 1985 r„ 200 tys. km, 2100 ccm. wtrysk, biały, 
5-biegowy, szyberdach, wspomaganie kier., szyby przydemnia- 
ne, stan dobry, na zachodnich tablicach -1.100 DEM. Głogów, 
tel. 076/837-10-62
AUDI 80; 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, metalic, instalacja 
gazowa, b. oszczędny, 5-biegowy, model przejśdowy, alarm,

ADF AUTO SP. z o.o.
53-015 W rocław  ul. Karkonoska 45  te l. 0 7 1 /  33  99 321 w. 2 5 6 ,2 7 4  lub 366-21-24 

Działa jąc na  zlecenie PZU, M PEC, PTF ogłasza przetarg n r Vl/2001 nieograniczony pisem ny 
ofertow y na  zbycie n /w  pojazdów poz. 1-15.

LISTA SAMOCHODÓW PRZETARGOWYCH 13.06.2001 V l/2 0 0 1
Cp'. m a rk a p o j . p a Ń w o c e n a n r  r e j .
1 ' Polonez C aro 1.6 1997 1598 benzyna 7600 W XT217W
2 Polonez Caro 1995 1598 benzyna 3920 W X W 049Z
3 Po lonez A tu 1.6 gli 1996 1598 benzyna 4960 W W B 8964

4 M azda 323 Protage 1992 1590 benzyna 8000 W C Y 7387

5 Ford M ondeo 1996 1988 benzyna 20800 W W M 5330
6 Daewoo M atiz 2000 800 benzyna 15600 W W W 6927
7 F iat B ravo 1996 1581 benzyna 17640 CE N 4457

8 Polonez FSO 1989 1598 benzyna 800 J E J 1692
9 Volksw agen G olf (bez 

p raw a rejestracji)
1978 1493 benzyna 500 ZED0131

10 F iat 126p 1980 652 benzyna 500 LG R5523
11 M itsub ish i S apporo GSR 1981 1983 benzyna 500 KC F0546
12 Ford S ierra 2.0 1984 1981 benzyna 700 KXU2949

13 R obur LD 3001 (m ożna 
og lądać ul. Kaw ińska 11)

1987 4000 d iesel 1500 W RB543H

14 D aew oo N ubira 1999 1598 benzyna 25200 W ZE334L

15 C ITR O EN XM 1991 1998 benzyna 6300 ZE N 7169

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2001 r. o godzinie 12.00 w siedzibie firmy przy ulicy KARKONOSKIEJ 45 we 
Wrocławiu. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z osobna na każde auto należy wpłacić w kasie firmy 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00. Oferty pisemne w części ofertowej przetargu należy składać w kasie 
przy wpłacaniu wadium. Pojazdy w poz. 1*15 można oglądać: ul. Karkonoska 45 Wrocław dnia 12.052001 w godz. 
10.00-15.00 oraz 13.05.2001 w godz. 9.00-11.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na sali przetargowej w dniu 
przetargu o godz. 12.00. Wacfium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu 
nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jest zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygrał przetarg. Po 
wygraniu przetargu pozostałą kwotę należy wpłacić w ciągu dwóch dni od daty przetargu do godz. 13.00. W 
przypadku niedokonania wpłaty w podanym terminie wadium przepada na rzecz organizatora. Zastrzegamy sobie 
prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn. W przetargu mogą uczestniczyć tylko 
osoby, które dokonały wpłaty wadium. Pojazdy nie są objęte gwarancją ani rękojmią oraz organizator nie odpowiada 
za wady ukryte pojazdów. Obowiązuje wewnętrzny regulamin organizatora.

tel. 071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport 
oczywiście gratis. Także busy. 01031041 

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. Inform acja, te l. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029751

AUDI 80,1987 r., 192 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, ozna
kowany, alarm + pilot, nowy układ wydechowy, RM + głośniki, 
kpi. dokumentacja, 5-biegowy, garażowany, zadbany, - 12.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-57-50 
AUDI 80 B3,1987 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
5-biegowy, hak, kpi. dokumentacja, nie składak, RO Kenwood 
(panel), przegląd do 06.2002 r, - 12.000 z ł, możliwe raty przez 
komis. Lubin, tel. 076/847-35-61, 0606/44-79-04 
AUDI 80,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, garażowa-, 
ny, - 10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-65-05 
AUDI 80 B3,1987/88 r., 155 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, bordo
wy metalic, alarm, szyberdach, przód B4, RM + 4 głośniki, alum. 
felgi 15‘ , 105 KM, wykończenia w drewnie, oszczędny, zadba
ny, garażowany, nowe amortyzatory, akumulator, stan dobry - 
13.500 zł. Gryfów Śl„ tel. 075/78143-59 
AUDI 80,1987/88 r., 153 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały. oryg. 
szyberdach, nowy akumulator, oszczędny, stan dobry, -14.600 
zł lub zamienię na inny, uszkodzony, do remontu, diesel. Otmu
chów, tel. 077/431-42-41, 0603/93-67-95 
AUDI 80 B3, 1987/88 r., 156 tys. km, 1800 ccm, Pb/, beżowy 
metalic, kubełkowe fotele, immobilizer, aluminiowe felgi, RO +
4 głośniki, nowe opony, stan techn. b. dobry, -10.500 zl. Prusi
ce, tel. 071/312-63-31, 0604/36-35-85 
AUDI 80 B3, 1987/88 r., 165 tys. km, 1800 ccm, biały, gażnik, 
obrotomierz, atermiczne szyby, RO Clarion, nowy rozrząd, ło
żyska, ważny przegląd, ospoilerowany, • 8.500 zł (możliwość
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w 1  5  no w ych
k r e d y tó w  g o tó w k o w y c h

n ajw ięk szy  wybór we Wrocławiu
■ bez poręczycieli
■  b e z  z g o d y  w s p ó łm a ł i o n k a  '

r e d y  ty  s a m o c h o d o w e
Wrocław, ul. Świdnicka 19, pek. 221 (wejście w  oficynę od 

O  1 >  ul. Świdnickiej lub od ul. Kazimierza Wielkiego), II piętro 
tel. (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpkeamnet.pl

I *

Atestowane HAKI do
wszystkich typów samochodów 

- rów nież wyczepiane

- im m obilisery ^  m i i  j m
- radiomontaż
- znakowanie
- centralne zam ki
- b lokady skrzyń biegów
- rad iopow iadom ienia
- m onta i telefonów GSM
- elektryczne szyby

W r o c ła w ,  ul. Rzeczna 20
te l. 071/329-71 -64, 324-17*15

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

rat przez komis) lub zamienię na inny samochód. 
071/352-83-90

Wrodaw, t

AUDI 80 B4,1987/94 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, centralny zamek, alarm, wspomaganie, podgrzewane fo
tele, szyberdach, przód B4 welurowa tapicerka, zadbany, - 
13.000 zł. Jaroszów, powiat Strzegom, tel. 0606/11-03-76 
AUDI 80, 1987/94 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
stan idealny, 5-biegowy, RO, spoiler, 4 głośniki, zadbany, prze
robiony na B4, -10.500 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Leszno, teł. 065/573-84-09 
AUDI 80, 1987/96 r., 1800 ccm, benzyna, biały, immobilizer, 
alarm, alum. felgi, szyberdach, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/326-03-82
AUDI 80 SKŁADAK, 1987/97 r., 173 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, hak, szyberdach, atrakc. wygląd,'- 9.000 zł. Wło
daw, tel. 071/782-77-48, 0607/54-48-80 
AUDI 80,1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, pertowogra- 
natowy, el. otw. szyby, alum. felgi, szyberdach, demne szyby, 
demne lampy, obniżony, białe tablice - 2.500 DEM. Rawicz, tel. 
0600/11-03-26
AUDI 80,1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czarny metalic, • 11.000 
zł. Gogów, teł. 076/833-58-34
AUDI 80 B3, 1988 r., 197 tys. km, 1800 ccm, czerwony; skła
dak, centralny zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, alumino- 
we felgi 15“, - 9.990 zł. Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 
0501/55-65-20
AUDI 80 B3, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, katalizator, 
centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, roleta tylna, demne szy
by, reguł. wys. mocowania pasów i siedzenia kierowcy, RO, kpi. 
dokumentacja, • 12.300 zł. Głuchołazy, teł. 077/439-28-48, 
0600/68-55-68
AUDI 80, 1988 r., srebrny metalic, garażowany, zadbany, -
11.500 zł lub zamienię na tańszy, do 2.000 zł. Jełcz-Laskowice, 
teł. 071/318-48-93
AUDI 80 B3,1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic, 
szyberdach, spoiler tylny, reg. pasy przednie, oznakowany, ra
dio, inst. gazowa, zadbany, - 11.700 zł. Kępno, tel. 
062/781-56-44, 0606/27-64-32
AUDI 80,1988 r., 141 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, alum. felgi, zielone szyby, białe kierunkowskazy, 
sportowy grill, zadbane wnętrze, • 9.300 zł lub zamienię na inny, 
z dopłatą. Nysa, teł. 077/433-54-07 
AUDI 80,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
szyberdach, radio, stan b. dobry, - 11:000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-15
AUDI 80, 1988 r., 192 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
szyberdach, Muł-T-Lock, reg. wys. pasów, radioodtwarzacz Pio
neer, podłokietnik, reg. fotel kierowcy, stan b. dobry, -11.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/325-02-79 po godz. 16 
AUDI 80,1988/89 r., granatowy, szyberdach, - 9.500 zł. Legni
ca, tel. 076/854-63-86
AUDI 80 B3, 1989 r., benzyna, biały, - 11.800 zł. Ciepłowody, 
teł. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
AUDI 80, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 5-biegowy, 
RM, szyberdach, - 12.800 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0604/67-86-93, 075/734-72-65
AUDI 80, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, pełne 
wyposażenie elektryczne, wspomaganie, ABS, welurowa tapi
cerka, RO + CD, - 13.000 zł. Siedlec Trzebnicki, tel. 
071/399-73-26
AUDI 80, 1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna centr. za
mek, zadbany, • 13.000 zł. Żerniki, tel. 071/311-31-02 
AUDI 80,1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny me
talic, reg. lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach, alum. felgi, 
centr. zamek, spoiler, halogeny, - 13.900 zł. Boguszów-Gorce, 
teł. 074/844-94-81, 0606/91-13-57 
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., 167 tys. km, 1800 ccm, granatowy, orygi
nalny lakier, alarm + pilot, radioodtwarzacz, zegarek, pełna do
kumentacja, nowe opony, pokrowce, oznakowany, stan b. do
bry, - 11.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
AUDI 80 B3,1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm. granatowy meta- 
lic, I właścidel, bez wypadku, garażowany, szyberdach, alarm, 
4 zagłówki, RO, nowe amortyzatory i opony, welurowa tapicer
ka, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 9.900 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Paczków, teł. 077/431-60-09, 0606/50-19-62 
AUDI 80, 1989 r., 1800 ccm, benzyna na białych tablicach -
2.500 DEM. Sowm, tel. 077/431-13-70
AUDI 80,1989 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk + gaz, niebie
ski, wspomaganie, szyberdach, serwisowany, -13.500 zl. Wo- 
daw, 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. Wtodaw, teł. 0609/26-37-06 
AUDI 80,1989 r., 143 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 2-po- 
ziomowy szyberdach, stan b. dobry, - 9.800 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-32-41, 076/878-19-16
AUDI 80, 1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
centralny zamek, zadbany, -13.000 zł. Źemiki Wodawskie, tel. 
071/311-314)2
AUDI 80,1989/90 r., 1600 ccm. turbo D, srebrny, wspomaganie

kier., centralny zamek, szyberdach, alarm, zadbany, pełna do
kumentacja, - 14.500 zł. Kalisz, tel. 0601/51-00-93 
AUDI 80,1989/90 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, 5-bie
gowy, szyberdach, pełne wyposażenie el, - 13.800 zł (możli
wość rat lub zamiany). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
312r63-41
AUDI 80, 1989/90 r., 198 tys.' km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
szyberdach, RO + CD, garażowany, alarm, oszczędny, zadba
ny, stan techn. b. dobry, dużo nowych częśd, -14.500 zl. Soko
lica. teł. 074/872-91-26, 0606/66-91-74 
AUDI 80 SKŁADAK, 1989/95 r., 1600 ccm, diesel, srebrny me
talic, 5-biegowy, techn. sprawny, po przeglądzie, - 14.200 zł. 
Wieruszów, teł. 062/784-11-31
AUDI 80 B3, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zloty 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, hak, -10.500 zl. Brzeg, tel. 077/411-30-69 
AUDI 80 B3, 1990 r., 128 tys. km, 1800 ccm, biały, 115 KM, 
wspomaganie, alarm, oddęde zapłonu, obniżony, alum. felgi, 
atrakc. wygląd, - 13.800 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 
076/819-15-07
AUDI 80 B3, 1990 r., 128 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, stan dobry, - 15.900 zł 
(możliwe raty). Dzierżoniów, tel. 074/831-12-30,0606/93-99-40 
AUDI 80 B3, 1990 r., 143 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny metalic, komputer, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, 
oryginalny schowek na narty, dodatkowe zegary, I właściciel, 
stan techn. b. dobry, - 13.500 zl. Godzieszowa, gm. Długołęka, 
tel. 071/398-76-26
AUDI 80 B3, 1990 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, nie składany, hak, centr. zamek, stan b. dobry, w Pol
sce od br, • 15.000 zl. Kępno. teł. 062/782-28-74 
AUDI 80 B3, 1990 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, 5-biegowy, 
RO, stan b. dobry, ekonomiczny, • 14.400 zł. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
AUDI 80,1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, stan b. dobry, -17.500 
zł. Piersno, gm. Kostomłoty, tel. 0502/20-59-08 
AUDI 80, 1990 r., 210 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, blokada skrzyni biegów, 
radioodtwarzacz, szyberdach, halogeny, procon-ten, • 17.000 
zl. Polkowice, tel. 076/845-01-09
AUDI 80 SKŁADAK, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, - 13.500 zł. Wodaw, teł. 071/784-50-49 
AUDI 80,1990/91 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, ABS, wspomaganie kier., komputer, poetyzowane fotele, 
alarm, immobilizer, sprowadzony w całości, silnik 115 KM, - 
13.700 zł. Jawor. tel. 076/870-34-69, 0604/49-88-30 
AUDI 80,1990/91 r.. 190 tys. km. 2000 ccm, 16V, czarny meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek, klimatyzacja, dodat
kowe zegary, fotele Recaro, magnetyzer, aluminiowe felgi, przód 
B4, stan idealny ♦ felgi aluminiowe na zimę, - 16.900 zł lub 
zamienię na droższy. Wrodaw, tel. 0501/44-85-92 
AUDI 80 B3, 1991 r.. 128 tys. km, 1600 ccm, Pb, granatowy, 
wtrysk, wspomaganie, katalizator, el. reg. refl., szyberdach, hak, 
RM, alarm, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, kubełkowe fote
le, demne wnętrze, kpi. dokumentacja, garażowany, zadbany •
16.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-62-87
AUDI 80,1991 r., 183 tys. km, 1800 ccm, szary metalik, szyber
dach, obrotomierz, wspomaganie, reg. fotel kierowcy, RO, ozna
kowany, immobilizer, pełna dokumentacja, -13.500 zl. Wrodaw, 
teł. 785-95-37, 0606/44-22-73
AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, szyberdach, wspomaganie kier., radio, książka serwi
sowa, odony, nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja, - 
12.800 zl , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Wschowa, tel. 
065/540-18-12, 0603/04-31-53
AUDI 80, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, ABS, el. reg. reflektory, aluminiowe 
felgi, reguł, pasy, 2 zabezpieczenia, oznakowany, 4 zagłówki, - 
16.300 zł lub zamienię na Golfa III, Audi 80 B4, z dopłatą. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-37-48, 0605/53-23-03 
AUDI 80,1991 r., 164 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary meta
lic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, reg. fotel kierow
cy, halogeny, katalizator, RM, zabezp. antywłamaniowe, kom
plet nowych opon letnich, - 17.000 zł. Karłowice, tel. 
077/469-70-71
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, inst gazowa na gwarancji, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, korektor świateł, welurowa tapicerka, alarm, stan 
b. dobry, -14.500 zł. Kłodzko, teł. 074/647-17-69 
AUDI 80,1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, złoty meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, -
15.000 zl. Leszno, tel. 065/526-33-70
AUDI 80,1991 r., 1900 ccm, diesel, czarny metalic, aluminiowe 
felgi, szyberdach, - 18.000 zł, Lubań, teł. 075/646-19-68 po 
godz. 20,
AUDI 80,1991 r., 138 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, wspo
maganie, obrotomierz, el. reg. reflektory, alarm, Mul-T-Loick, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 14.400 zl. Lubin, tel. 
076/840-86-59, 0603/17-79-16
AUDI 80 B3,1991 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, nowe opony 
i akumulator, garażowany, stan b. dobry, -13.800 zl lub zamie
nię na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-71-94 
AUDI 80 B3, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, I wla- 
ścidel w kraju, spoiler ze światłem stop, - 14.000 zł. Wrodaw, 
teł. 071/322-18-67
AUDI 80 B4, 1991/92 r., 155 tys. km, 2300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm *  pilot, spo
iler ♦ .stop*, szyberdach, automatic, sprowadzony w całości, 
dokumentacja, stan b. dobry, -16.900 zł (możliwe raty). Oleśni
ca, tel. 071/398-67-19, 0603/53-32-66 
AUDI 80 B4, 1992 r., 108 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, sprowadzony w całości, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, • 18.600 zł. 
Dobroszyce, tel. 071/314-11-83
AUDI 80 B4,1992 r., 190 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 
radio, wspomaganie, alum. felgi, po tuningu w Niemczech, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 27.900 zł. Jasień, woj. zielono
górskie, teł. 0606/97-93-24
AUDI 80,1992 r., 103 tys. km, 1600 ccm, srebmo-czarny meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, RM, alarm, 
garażowany, - 16.500 zł. Jełcz-Laskowice, tel. 071/318-18-65 
AUDI 80 B4, 1992 r., 210 tys. km, 1900 ccm, granatowy, TDi, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, - 23.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/40-99-94 
AUDI 80 B4, 1992 r., 120 tys. km, kolor morski metalic, ABS, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, bez wypadku, el.
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reg. reflektory, stan idealny, - 19.300 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Poznań, tel. 0617444-72-86, 0607/49-22-67 
AUDI 80 B3,1992 r., 131 tys. km, 1800 ccm, benzyna, popiela
ty metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, nie uszko
dzony - 3.200 DEM ♦ do i transport, „na gotowo* - 12.500 zł. 
Góra, tel. 065/543-32-41
AUDI 80 B4, 1992 r., 2300 ccm, benzyna, szary metalic, auto
matic, ABS, eł. otw. szyby i szyberdach, tempomat, podgrzewa
ne fotele, alarm ♦ pilot RO z CD, - 19.900 zł. Kamienna Góra, 
teł. 075/744-30-59, 0607/19-48-79 
AUDI 80 B4, 1992 r., 114 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwie
rany szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 18.500 
zl. Kłodzko, teł. 074/867-12-06, 0601/55-26-06 
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., 2000 ccm, czerwony, sprowadzony w ca* 
łośd z Niemiec, jasna tapicerką, -18.000 zł. Międzyrzecze, tel. 
074/855-44-17
AUDI 80 B4,1992 r., 172 tys. km, 1984 ccm, benzyna, wtrysk, 
groszkowy metalic, 115 KM, ABS, szyberdach, alum. felgi, ja
sna tapicerka, 4 zagłówki, oryg. lakier, garażowany, dzielone 
tylne oparde, atrakc. wygląd, - 18.000 zł lub zamienię na Escor- 
ta, Astrę KOM8I, w tej cenie. Nysa, tel. 0600/38-99-88 
AUDI 80 B4, 1992 r., 120 tys. km, 2300 ccm, wlrysk, srebrny 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, stan idealny, nie eksploatowany w kraju, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, - 18.500 zł. Ostrów Wielko
polski, teł. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
AUDI 80 B4,1992 r., 112 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
RM, książka serwisowa, el. reg. reflektory, szyberdach, el. reg. 
lusterka, nowe opony, w kraju od tygodnia, I właściciel, stan 
idealny, - 17.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/86-48-31
AUDI 80 B4,1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, alarm, 
aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 23.500 zł. Sobótka, teł. 
0602/55-43-77
AUDI 80 B4, 1992 r., 137 tys. km, 2800 ccm, V6, perłowoczar- 
ny. sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, el. reg. luster
ka, szyby, szyberdach i reflektory, ABS, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, alum. felgi, RO Sony, stan b. dobry, - 21.000 zł lub 
zamienię na Audi A4, poj. 2.0, lub Opla Omegę, kombi. Świdni
ca. tel. 074/853-62-97, 0605/10-27-63 
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, granato
wy, inst gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, hak, radio, dzielona tylna kanapa, żaluzja tyl
nej szyby, spoiler, zadbany, • 19.500 zł. Wrodaw, tel. 789-43-84, 
0501/47-37-01
AUDI 80 B4, 1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie 
kier., centr. zamek, nie rejestrowany w kraju, - 18.000 zl. Wło
daw, tel. 071/329-24-25, 0501/19-38-86 
AUDI 80 B4, 1992 r„ 119 tys. km, 2000 ccm* benzyna, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, procon-ten, 
poduszka pow., szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, auto
matic (sport.), alum. felgi, sprowadzony w całości, I właśddel, 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa, stan b. dobry, • 18.700 
zl. Zielona Góra. tel. 068/320-24-30, 0601/87-24-98- 
AUDI 80 B4, 1992/93 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
wspomaganie kier., szyberdach, alarm, centralny zamek, 115 
KM, aluminiowe felgi, - 17.400 zł. Brzeg, tel. 077/412-56-42 
AUDI 80 AVANT, 1992/93 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, czer
wony, stan idealny, relingi dachowe, aluminiowe felgi, pełna 
dokumentacja, eł. otwierany szyberdach, kpi. opon zimowych z 
felgami, - 27.000 zł. Kłodzko* tel. 074/867-25-86 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, halogeny, dzielona tylna 
kanapa, stan opon b. dobry, w kraju od tygodnia, - 24.300 zł. 
Strzegomiany, gm. Sobótka, tel. 071/390-35-96 
AUDI 80 B4,1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, 4-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, cena - 5.000 DEM 
+ do i transport Leszno, tel. 0502/16-00-17 
AUDI 80 B4,1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, czerwony metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, blok. skrzyni biegów, reg. 
świateł, b. mało eksploatówany • 21.000 zl. Lubin, tel. 
076/842-82-85 •
AUDI 80 B4,1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowoczar- 
ny, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, aluminiowe felgi, 
spoiler, 2 dodatkowe światła .stop*, - 23.700 zł. Ostrów Wlkp., 
teł. 062/734-81-76, 0604/66-58-32 
AUDI 80 CABRIO, 1993 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centralny zamek, alarm, skórzana tapicerka, 
fotele, el. otwierane szyby, klimatyzacja, automatic, sportowe 
zawieszenie, felgi Borbet, atrakcyjny wygląd, - 36.500 zl. Zgo
rzelec, tel. 075/648-92-33, 0606/82-95-78,
AUDI 80 B4 AVANT, 1993/94 r., 174 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, bez wypadku, w kraju,od tygodnia, książka serwiso
wa, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny zamek, 
ABS, aluminiowe felgi, el. szyberdach, relingi dachowe, roleta, 
hak, radio Audi, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 29.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-65-86, 
0601/58-20-80
AUDI 80 B4, 1993/94 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. szyberdach, welurowa tapicerka, ABS, w kraju od 2 tygo
dni, po przeglądzie i tłumaczeniu dokumentacji, - 26.500 z l , 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
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 8Q B4,1993/94 r„ 140 tys. km, 1900 ccm. turbo D, ciem
nozielony metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, ABS, pod. powietrzna, podgrzewane 
fotele przednie, wykończenia w drewnie, komputer Auto-check, 
RM Gamma, centr. zamek, alarm, pilot, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 0608/59-65-94 
AUDI 80 B4,1993/97 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
el. szyberdach, wspomaganie, reguł, reflektory, centr. zamek z 
pilotem + pager, autoalarm, blokada skrzyni biegów, RO, wełu- 
rowa tapicerka, katalizator, zielone szyby, reguł, pasy, - 20.600 
zł. Wtodaw, tel. 071/782-80-31
AUDI 80 B4,1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie, ABS, automatic, centr. zamek, garażo
wany, alum. felgi, nowy cały rozrząd, nowa chłodnica, - 23.000 
zl., tel. 0601/50-51-69
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, el. 
szyberdach, el. reguł, lusterka, relingi dachowe, roleta, radio
odtwarzacz, aluminiowe felgi, sprowadzony z Belgii w 2001 r.,

zadbany, - 28.800 zl lub zamienię. Głuszyca, tel. 074/845-93-37, 
0600/74-59-62
AUDI 80 KOMBI, 1994 r., 108 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, I właścidel, wspomaganie, centr. zamek, elektryka, 
drewno, alum. felgi, RO, relingi, roleta, stan b. dobry, - 23.800 
zl. Jelenia Góra, teł. 0606/97-58-11 
AUDI 80 B4,1994 r., 121 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
dzielona tylna kanapa, procon-ten, welurowa tapicerka, drew
niane wykończenia, alarm, immobilizer, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumentacja, garażowany, • 30.000 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-46-70, 761-19-61 po godz. 16, 0601/58-78-57 
AUDI 80 B4,1994 r, 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, 
poduszka pow., RM, do sprowadzenia, • 22.200 zl. Legnica, tel. 
0503/66-18-92, 0608/23-76-74
AUDI 80 B4, 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony, 
centr. zamek, wspomaganie kier. -11.000 DEM + do. Lubin, tel. 
0503/93-24-85
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, benzyna, szary, el. otw. szyby, 
klimatyzaqa, ABS, alum. felgir- 22.000 zł. Przewóz, woj. zielo
nogórskie, teł. 0604/26-39-17

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

- napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

montaż nowych
KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
POMIESZCZEŃ

CHŁODNIE
FRATER

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

tel. kom. 0-601 74 04 18
OP984198

AUDI 80 B4,1994 r., 110 tys. km, 1900 ccm, TDi 90 KM, grafito
wy metalic, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, alarm. • 29.000 zł lub zamienię na diesel, 4-drzwiowy, 
prod. francuskiej. Wocław, tel. 071/354-28-26 
AUDI 80 B4,1994 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grafitowy 
metalic, I właścidel w kraju, ABS, poduszka pow., szyberdach, 
alum. felgi, radio, alarm, centr. zamek, hak, książka serwisowa, 
kpi. dokumentacja, - 32.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/72-79-53 
AUDI 80 B4, 1994 r., 67 tys. km, granatowy metalib, ABS, - 
23.000 zl. Wschowa, tel. 065/543-43-84 
AUDI 80 B4,1994/93 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie kier., el. 
otw. szyberdach, el. reg. reflektory, centr. zamek, alum. felgi 
16*. RO Pioneer, -18.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/99-62-90 
AUDI 80 B4, 1994/95 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, el. reg. szyberdach, RM, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., obrotomierz, ABS, centr. zamek, alum. felgi, spoiler. 
el. reg. lusterka, serwisowany, w kraju od 3 mies., kpi. doku
mentacja, - 30.000 zl. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 104 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, .Color Edytion", ABS, wspomaganie kier., szyber
dach, el. reguł, lusterka, centralny zamek, immobilizer, alarm, 
RO, sprowadzony w całości, zderzaki w kolorze nadwozia, ga
rażowany, stan b. dobry, - 33.000 zł. Głogów, tel. 0503/77-33-66 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 129 tys. km, 2000 ccm, perłowozielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi gwiazdy, centralny 
zamek, alarm, immobilizer, wspomaganie kier., nie składak, stan 
b. dobry, • 22.700 zł lub zamienię. Oława, tel. 071/313-86-58, 
0604/70-38-66
AUDI 80 B4,1994/95 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, 115 KM, sprowadzony w całości, w kraju od 2 tygodni, 
klimatyzacja, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, alum. /  
felgi 16*, RM z RDS, alum. felgi, ->24.700 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
AUDI 80 B4,1994/96 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, dem- 
nozielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, pro- 
con-ten, po wymianie płynów, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wło
daw, teł. 0603/44-38-93
AUDI 80 B4 KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, el. otw. szyby, alarm, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, stan dobry, - 20.500 zl. Legnica, tel. 0605/28-37-76 
AUDI 80 B4,1995 r., 1900 ccm, turbo D, srebrny metalic, avant 
wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, aluminiowe 
felgi, żaluzje, rolety na bagażnik, • 29.000 zł. Paczków, tel. 
077/431-60-94, 0604/14-20-98
AUDI 80 B4, 1995 r., 107 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kierownicy, stan b. 
dobry, - 29.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-05-29 
AUDI 80 B4,1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, demnozielo- 
ny perlą, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, wspomaganie, ABS, immobilizer, alum. 
felgi, - 32.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-30-55, 0605/23-26-58 
AUDI 80 B4, 1995 r., 1900 ccm, TDi, ciemnozielony metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/31-63-49
AUDI 90, 1986 r., 2000 ccm, biały, - 6.200 zł. Świebodzin, tel. 
0502/144)9-43
AUDI 90,1988 r.. 250 tys. km, 2300 ccm, wlrysk, zielony meta
lic, inst. gazowa, spoilery, RO, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
szyberdach, alarm ♦ pilot, centr. zamek, rejestracja do 05.2002 
r., atrakc. wygląd, • 9.500 zł. Proszkowice, gm. Mietków, tel. 
071/390-77-50
AUDI 90 OUATTRO, 1988 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny metalic, skórzana tapicerka. ABS, klimatronic, pełne 
wyposażenie elektryczne, RO, alum. felgi, centr. zamek, alarm,
-14.500 zł. Psary, teł. 0501/22-08-69 (zdjęda do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00533 www.auto- 
gielda.com.pl)

AUDI 90, 1988 f., 2000 ccm, granatowy, -aluminiowe felgi, spo
iler, pełne wyposażanie elektryczne, sportowy wydech; alarm, 
radioodtwarzacz + pilot,, centralny zamek, - 11.500 ś  lub za
mienię na Forda Transita, diesla. Wrodaw, tel. 0607/76-88-06, 
0607/42-45-67
AUDI 90 OUATTRO. 1990 r„ 140 tys. km, 2300.ccm, 20V, czćt- 
ny, 180 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, ob
niżony, reflektory soczewkowe, po tuningu, 4x4, - 14.000 zł lub 
zamienię na busa. Lubin, tel. 0605/07-47-04, 0603/21-77-41 
AUDI 90, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, ciemnozielony metalic, 
pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -12.500 
zł. Zieloną Góra, tel. 068/320-67-55, 0609/42-57-01 
AUDI 90 B3; 1990/91 r., 2300 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
komputer pokładowy, aluminiowe felgi, centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, welurowa tapicerka, oryginalny spo
iler, halogeny,'4-drzWiowy, stan dobry, pełna dokumentacja, - 
12.500 zl. Sobótka, tel. 071/316-21-83, 0602/50-64-80 
AUDI A3,1996 r., 89 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, el. 
szyberdach, klimatyzacja, aluminiowe felgi, ABS, wspomaga
nie kier., pełne wyposażenie oprócz skóry, - 38.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-18-87, 0604/31-75-78
O  AUDI A 3 ,1998 r., 1900 ccm, TDI, granatowy me

talic, katalizator, radio, wspomaganie, el. otw. 
szyby, klimatronic, alum. felgi, domykanie szyb 
kluczykiem, uszkodzony, 4 pod. powietrzne nie
naruszone, • 29.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/68-57-28 02027081

AUDI A3, 1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowoczarny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, serwisowany, • 49.000 zł., tel. 
0600/24-08-00
AUDI A3,1998 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perlowobiały, 
pełne wyposażenie, • 44.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
AUDI A3,' 1999 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy metalic, 
110 KM, pełne wyposażenie, - 55.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-47-02
AUDI A3,1999 r., 55 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski, 110 KM, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, radio Concert wersja Ambiete, 
4 poduszki pow., klimatronic, fotele Recaro, 110 KM, wspoma
ganie kier., centr. zamek, alarm ♦ pilot ABS, spoilery Kamei, -
62.000 zł. Świdnica, tel. 0601/73-55-88
AUDI A3, 1999 r., 1600 ccm, niebieski, pełne wyposażenie, 
sprowadzony w calośd, kompł. dokumentacja, - 52.000 zł. Świe
bodzice, tel. 0607/57-80-43
AUDI A3,1999 r., 44 tys. km, 1600 ccm, benzyna, pertowogra- 
natowy, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyza
cja, alum. felgi, komputer, 4 pod. powietrzne, stan idealny, -
38.000 zł. Wrocław, tel. 0609/37-17-05 -
AUDI A3, 2000 r., 23 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 5-drzwio
wy, pełne wyposażenie, - 64.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-88-80
AUDI A3, 2000 r., 4 tys. km, 1900 eon, TDi, srebrny metalic, 
6-biegowy, pełne wyposażenie, halogeny, ABS, 5-drzwiowy, ra
dio + CD, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, - 80.000 zł. Pielowi- 
ce. gm. Długołęka, tel. 0601/69-44-88, 0603/74-70-52 
AUDI A4, 1994/95 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, et. otw. szyby, szyberdach. el. 
reg. lusterka, radio ♦ 8 głośników, nowe opony, zadbany, w kra
ju 4 lata, - 34.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/20-05-51 
AUDI A4, 1995 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 20V, ciemnogranato
wy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatronic. wspomaganie, centr. 
zamek, reg. kierownica, fotele, wskaźnik temperatury zewn., RM, 
- 39.000 zł. Leszno, tel. 0605/23-98-80 
AUDI A4,1995 r., 114 tys. km, 1800-ccm, bordowy, pełnerwypo- 
sażenie oprócz skóry, telefon, • 38.500 zl. Lubin, tel. 
076/846-95-60, 0601/73-15-61
AUDI A4,1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony metalic, 
pełne wyposażenie, stan idealny, • 39.000 zl. Chojnów, tel. 
076/817-72-45. 0607/37-55-43
AUDI A4,1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowoczar
ny, wspomaganie, cenbrzamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
hak, w kraju od 6 miesięcy, I właściciel, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, - 34.000 zł. Góra, tel. 065/543-82-57 
AUDI A4,1995 r., 162 tys. km, 1900 ccm, TDi. zielony metalic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, blokada skrzyni 
biegów, w kraju od stycznia 2001 r, - 41.000 zł. Jasień, woj. 
zielonogórskie, tel. 0605/64-36-46, 0609/29-01-27 
AUDI A4, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 34.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/643-88-80
AUDI A4,1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony metalic, 
wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, stan idealny, - 39.000 zl. 
Lubin, tel. 076/817-72-45, 0607/37-55-43 
AUDI A4,1995 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 20V, czarny, klimatyza
cja, aluminiowe felgi 16*, 3 zabezpieczenia, pełne wyposaże
nie el., radio, atrakcyjny wygląd, książka serwisowa, stan ideal
ny, • 39.500 zl lub zamienię na Mercedesa 124, 250, 300 D. 
Oleśnica, tel. 071/314-81-03
AUDI A4,1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, I wła
ściciel w kraju, el. reg. lusterka, ABS, klimatronic, szyberdach, 
oryg. RO, stan idealny, • 35.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-37, 
0601/79-10-23
AUDI A4,1995 r., 106 tys. km, 1600 ccm, i, czarna perła, ABS, 
wspomaganie, alarm, immobilizer, el. szyberdach, el. otw. szy
by, reg. fotele i pasy, reg. kierownica. • 34.300 zł. Wrodaw. tel. 
349-14-84, 0502/83-64-52
AUDI A4,1995 r., 101 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, szy
berdach, wszystkie el. dodatki, podgrzewane siedzenia i luster
ka, ABS, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm + 
pilot, kpi. dokumentacja, - 34.000 zl. Wrocław, tel. 
071/327-88-81, 0501/95-09-88
AUDI A4, 1995 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy, kli
matyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, nie uży
wany w Polsce, - 40.000 zl. Wrodaw, tel. 0602/50-66-72 
AUDI A4, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, grana
towy metalic, ABS, klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek ♦ pilot alarm, immobilizer, alum. felgi, 2 poduszki 
pow., RO RDS + 6 głośników, podłokietnik, I właścidel w kraju 
od 1998 r„ sprowadzony w całości, po tuningu (przód, tył, pro
gi, duża lotka Rieger), b. atrakcyjny wygląd - 38.000 zł. Wro
daw, tel. 071/368-71-06, 0501/58-19-06 
AUDI A4, 1995 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. fel
gi, el. reg. lusterka i szyberdach, immobilizer, alarm, oznako
wany, - 29.900 zł. Zielona Góra, tel. 0502/24-39-51 
AUDI A4,1996 r., 40 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, ABS, 
EBV, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek ♦ pilot, alarm z powiadamianiem policji, 
podgrzew. siedzenia, żaluzje, oryg. radio, alum. felgi 16*. el. 
otw. szyberdach, - 42.000 3. Góra, tel. 065/544-73-48 
AUDI A4 KOMBI, 1996 r.  130 tys. km, 1900 ccm, TDi pełne 
wyposażenie, - 48.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/643-88-80 
AUDI A4,1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa zieleń, 
pełne wyposażenie, - 38.500 zl. Kalisz, teł. 0605/33-88-53 
AUDI A4,1996 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RM, klimatyzacja, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, • 40.500 zł. Legnica, tel. 
0503/66-18-92, 0608/23-76-74
AUDI A4, 1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, 20V, srebrny metalic, 
ABS, klimatronic. RM-RDS, alum. felgi, - 40.000 zł. Włodaw, 
tel. 0601/91-16-95
AUDI A4, 1996 r., 126 tys. km, 1800 ccm, V5, biały, rej. do 
08.2001 r., ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, kpi. 
dokumentacja, alarm, RO code, fabryczny immobilizer, - 39.500 
zl Wrodaw, tel. 071/354-27-16, 0503/76-01-52 
AUDI A4 AVANT, 1996 r., perlowofioletowy, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, alum. felgi, - 47.000 zl lub zamienię. Zielona Góra, 
tel. 0605/52-23-52
AUDI A4,1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowograna- 
towy metalic, automatyczna klimatyzacja klimatronic, ABS, ASB, 
el. otw. szyby przednie, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, wspo
maganie, reg. kierownica, reflektory soczewkowe, dodatki drew
niane, centr. zamek, alarm, immobilizer w kluczyku, alum. felgi, 
RO Audi kodowany, 4 poduszki pow., szyby antysolar, blokada 
drzwi, wewn., opony zimowe,, sprzedam lub zamienię na dę- 
żarowy. tel. 0605/30-78-40, 0605/58-66-60 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 80 tys. km, 1900 eon, TDI, bordowy 
metalic, Ouatfto, 2 pod. powietrzne, ABS, eł. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatronic, skórzana tapicerka, do sprowadzenia zWrocław, ul. Strzegomska 201, tel. 354-59-53(72), fax. 354-58-45
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'Niemiec (stoi w Gerlitz), - 45.000 zł z cłem. LSgnića, tel. 
Ch505/03‘39-81
AUOIA4,1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm 2 pod. powietrzne, ABS, 
klimatyzacja, centr. zamek i inne dodatki, - 34.000 zl. Głogów, 
tel 0607/81-65-63
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, TDI, 97 KM, czarny meta
lic, katalizator, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 4 
pod. powietrzne, el. reg. lusterka, et. otw. szyby, hak, klimatro
nic, RM, kpi. dokumentacja, - 54.000 zł. Opole, tel. 
077/454-33-69
AUDI A4,1997 r., 64 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, wspo
maganie kier., ABS, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, oryginalne radio, podgrz. fotele, i właściciel w kraju, -
42.500 zł. Świdnica, tel. 0600/37-28-12
AUDI A4,1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 115 kM, gra
natowy, 4 pod. powietrzne, drewno, ASR, ASD, klimatyzacja, 
pełna elektryka, immobilizer, RO Pioneer *  8 głośników, - 52.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-14-66 po godz. 20 
AUDI A4,1997/2 r., 102 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, wykończenia w drew
nie. stan b. dobry, - 46.500 zł. Lubin, tel. 076/846-73-18, 
0603/42-16-13
AUDI A4, 1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, udokumentowany przebieg, ABS, wspomaganie, e|. otw. 
szyberdach, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
RO, kpi. dokumentacja, - 41.000 zł. Nysa, tel. 077/433-20-46, 
0602/42-75-89
AUDI A4 TDI, 1998 r., 1900 ccm, srebrny metalic, 110 KM, 4 
pod. powietrzne, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, szyberdach, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, - 43.500 
zł. Dobrzyca, tel. 062/741-32-52, 0605/40-82-09 
AUDI A4,1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, pełne 
wyposażenie, • 53.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
AUDI A4.1998 r., 61 tys. km, 1800 ccm, benzyna, V5,125 KM, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, elektryka, szy
berdach, alum. felgi, spoiler, - 47.000 zł (możliwe raty) lub za
mienię na tańszy. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
AUDI A4 AVANT, 1999 r„ 30 tys. km, 2500 ccm, TDi V6, czarny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RM, 6-biego- 
wy, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, podgrzewane fotele, do 
sprowadzenia, - 100.000 zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07 
AUDI A4 AVANT, 1999 r., 30 tys. km, 2500 ccm, TDI, czarny 
metalic, ABS, klimatyzacja, podgrzewane fotele, 4 pod. powietrz
ne, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. Otw. szyby, 6-biegowy, za
dbany, -100.000 zł. Legnica, tel. 0608/23-76-74.0503/66-18-92 
AUDI A4, 1999 r., 1800 ccm, T, stalowy metalic, model 2000, 
ABS, EPS, ASR, klimatronic, aluminiowe felgi, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, - 69.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-71*85, 
0607/76-90-63
AUDI A6 AVANT, 1994 r., 196 tys. km, 2800 ccm, V6, perlowo-
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 34.000 zł. Leszno,
tel. 065/520-81-01, 0607/64-13-16
AUDI A6,1995 r„ 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automatic,
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, drewno i inne
dodatki, I właściciel, atrakc. wygląd, - 45.000 zł. Oleśnica, tel.
0605/68-81-77
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r„ 123 tys. km, 2500 ccm, TDi 140 
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 t  pilot, ks. serwisowa, I 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 AVANT, 1995/96 r., 220 tys. km, 1900 ccm, TDi, kość 
słoniowa, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie kier., RO Audi, relingi dachowe, roleta, hak, el. 
reg. lusterka, automatic, kpi. dokumentacja, stan idealny, •
31.500 zl (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0604/26-12-31, 0603/77-93-71
AUDI A6,1995/96 r., 1800 ccm, 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 AVANT, 1995/96 r„ 58 tys. km, 2500 ccm. TDi 140 KM, 
srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatronic, el. o tir. 
szyby, c. zamek, skóra, alum. felgi, ABS, 6-biegowy, podlokiet- 
nik, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 45.600 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/736-04-04, 0607/54-36-98 po godz. 20 
AUDI A6,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V6, śliwkowy meta
lic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, pełne wyposażenie, -
43.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-25
AUDI A6, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny metalic, 
klimatronic, szyberdach, podłokietnik, drewniane dodatki, alum. 
felgi 16*, reg. kierownica, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, • 48.500 zł. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A6,1996 r., 2600 ccm, benzyna, zielony metalic, automa- 

. tic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatronic, kpi. dokumenta
cja, - 32.500 zł. Wrocław, teł. 0605/05-33-05 
AUDI A6, 1996/97 r., 217 tys. km, 1900 ccm, TDi, kość słonio
wa, I właściciel, stan idealny, bez wypadku, serwisowany, TUV 
ważny przez 2 lata, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapi- 
cerki, - 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/781-36-87 
AUDI A6, 1996/97 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TDi. biały, ABS, 
wspomaganie kier., 2 poduszki pow., Immobilizer, alarm, cen
tralny zamek, regulowana kierownica, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, w kraju od roku, pełna dokumentacja, J właści
ciel, garażowany, - 49.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-62-87, 0605/03-23-79
AUDI A6 KOMBI, 1997 r., 2600 ccm, V6 klimatronic, 2 pod. po
wietrzne. ABS, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, RO, -
52.000 zł. Wieruszów, tel. 062/581 -05-95 po godz. 18, 
062/784-25-73, 0601/72-08-77
AUDI A6,1998 r., 2500 ccm, TDI, V6, zloty metalic, serwisowa
ny w ASO, - 104.000 zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
AUDI A6, 1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 20V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 78.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-10-15, 0604/09-25-86 
AUDI A6, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
115 KM pełne wyposażenie, stan idealny, • 98.000 zł. Lubań, 
tel. 075/722-25-15, 0600/10-14-22 
AUDI A6,1999 r., 1900 ccm, TDi, biały, bez wypadku, klimatro
nic, 4 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie elektr., centr. 
zamek, alum. felgi, radio, - 79.000 zł. Wieruszów, tel. . 
062/581-05-95 po godz. 18, 062/784-25-73, 0601/72-08-77 
AUDI A8, 1996 r., 2800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, we
lurowa tapicerka, telefon, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -
63.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-15-80
AUDI CABRIO, 1996 r., 95 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy metalic, el. otw. szyby, el. reg: lusterka, podgrzewane sie
dzenia, 5-biegowy, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0602/27-34-34 
AUDI CABRIO, 1996 r., 96 tys. km, 2600 ccm, granatowy meta
lic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. dach, alum. 
felgi AZEV-17*, soczewki, RM, półskóra, el. otw. szyby, alarm, 
podgrzewane fotele i lusterka, immobilizer, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, - 59.000 zł albo inne propozycje. Świdnica, tel. 
0601/75-81-66
AUDI COUPE, 1982 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
alum. felgi, centr. zamek, 140 KM, 5-biegowy, atrakc. wygląd, -
5.500 zł. Zawadzkie, woj/, opolskie, tel. 0608/53-51-44 
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 zl. Wocław, tel. 
0605/44-20-69
AUDI COUPE OUATTRO, 1990 r., 180 tys. km, 2300 ccm, wtrysk 
136 KM, 4x4, skórzana tapicerka, alum. felgi, wspomaganie kier., 
ABS, blokada mostu. el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory 
soczerowe, - 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 COUPĘ, 1992 r., 130 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, obniżony, ospoile
rowany, aluminiowe felgi .gwiazdy”, nowe amortyzatory i zawie
szenie, - 17.900 zł łub zamienię na mniejszy. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0601/91-87-56
AUDI S6 OUATTRO, 1993/94 r., 160 tys. km, 4200 ccm,-V8. 
czarny, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, el. reg. 
fotele, szyberdach, ABS, alum. felgi 18*, ksenonowe lampy,

poduszki^ofoietrźfia, skrzynia biegów manualni, 6-biegowy, - 
5&0O6.4 Lubin, tel. 0^)5/13-32^44 
AUDI S8, 1998 r., 18 tys. km, 4200 ccm, benzyna, jasnoatra- 
mentowy, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, książka serwi
sowa. - 160.000 zł. Oleśnica, teł. 0601/91*88-71 
AUOł TT, 1998/99 r., 18 tys. kmr 1800 ccm, turbo, czarny, 180 
KM, 4 pod. powietrzne, klimatronic,'skóra, podgrzewane fotele, 
pełne wyposażenie elektr., ABS, EPS, alum. felgi, radio, CD, •' 
89.000 zl. Wieruszów, tel. 062/581 -05-95 po godz. 18, 
784-25-73, 0601/72-08-77

A U S TIN
AUSTIN METRO, 1983 r., 1300 ccm, kolor stalowy metalic, spor
towe zawieszenie, alum. felgi, stan opon dobry, stan silnika i 
skrzyni biegów b. dobry, radio + głośniki, - 3.000 zł. Oława, tel. 
071/303-08-93

BMW
BMW 316 E21,1978 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, ospoilero
wany, halogeny, lotka na klapie, trzeci stop, aluminiowe nakładki 
na felgi, nowe tablice, zadbany, garażowany, 10 tys.po remon
cie silnika, nowe łożyska, piasty i hamulce + drugi silnik w do
brym stanie, felgi aluminiowe i inne części mechaniczne, - 2.800 
zł. Psary, tel. 0609/27-39-64
BMW 316,1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, silnik z 1982 
r., w ciągłej e ksp lo a ta c ji,3.900 zł. Wieruszów, tel. 
062/785-18-30
BMW 316, 1979 r., benzyna, czarny, 2-drzwiowy, stan dobry, -
3.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-83-47
BMW 316 E-30,1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna ♦ gaz,
jasny metalic, inst. gazowa, 4-drzwiowy, alum. felgi, spoilery,
ekonomiczny, atrakc. wygląd, - 8.300 zł. Wałbrzych, tel:
0604/92-25-67

BMW 316 i, 1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, na białych tablicach - 750 DEM. Zielona Góra, tel. 
0606/44-64-28
BMW 316 i M-40, 1989 r., 110 tys. km, 1600" ccm, czerwony, 
aluminiowe felgi, obniżony, społler przedni i tylny, sportowe 
świece, el. reguł, lusterka, 2-drzwiowy, -11.600 zł. Gostyń, tel. 
0601/83-65-62
BMW 316,1989 l , 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 i, 1990 r., 118 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi 15*, welur, zielone szy
by, centr. zamek, halogeny, 4-drzwiowy, - 12.700 zł. Zgorzelec, 
tel. 0607/45-43-02
BMW 316 E36, 1991 r., .110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, żółty, 
szyberdach, alum. felgi, obniżony, atrakcyjny wygląd, serwo, 
spoiler, drewniana kierownica -22 900 zl lub zamiana na BMW 
5, Mercedesa 124. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
BMW 316 E-36,1991 r., 150 tys. km, bordowy metalic, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, wspomaganie, 
garażowany, dodatkowo alum. felgi i opony zimowe, - 20.500 
zł. Jawor, tel. 076/870-58-86 po godz. 15 
BMW 316 E-36, 1991/92 r„ 142 tys. km, 1600 ccm, cz«rny, kli
matyzacja, skóra, el. otwierane szyby, radio, wspomaganie kier., 
centralny zamek, - 24.000 zł. Kłodzko, teł. 0601/40-91-00 
BMW 316, 1991/92 r., 124 tys. km, niebieski, sprowadzony w 
całości, ABS, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, stan 
idealny, • 19.300 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
BMW 316 I E-36,1991/92 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wypadku, I 
właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy akumulator, - 
21.800 zl łub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
BMW 316 E36, 1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 16V, morski 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka (biała), szyberdach, książ
ka serwisowa, RM oryginalny, nie eksploatowany w kraju, - 
19.500 zł. Dobrzejowice, gm. Żukowice, tel. 0605/57-85-88 
BMW 316 i, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości, szyberdach, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm 
+ pilot, 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 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, klimatyzacja, 
• 25.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17, 0609/45-99-56
BMW 316, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, alarm, podusz
ka, stan bardzo dobry, - 25.000 Zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/38-15-03
BMW 316 i, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm,.16V, zielony meta
lic, stan bardzo dobry, el.lusterka, szyby, szyberdach, central
ny zamek, ABS, poduszka, alarm, immobilizer, RM stereo, spo
iler + 3 stop, wspomaganie kierownicy, - 25.000 zl możliwa za
miana na tańszy. Tychy, tel. 0603/09-88-79;
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 91 tys. km, M-43, czerwony, po
duszka pow., pełne wyposażenie elektr., ABŚ, centralny zamek, 
alarm, el. otwierany szyberdach, CD Pioneer, aluminiowe felgi 
Borbet 16*, sportowy wydech, stan idealny, - 23.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-50-15, 0604/36-60-35 
BMW 316 I COMPACT, 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 inter
necie pod numerem • AC0189 www.autogielda.com.pl)
BMW 316 COMPACT, 1994/95 r., 101 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
fioletowy, ABS, 2 pod. powietrzne, RO, alum. felgi 15’ , el. reg. 
lusterka, garażowany, udokum. pochodzenie, I właściciel, -
30.000 zł lub zamiana na Renault diesel, VW, inny tańszy, droż
szy. Ostrzeszów, tel. 062/730-71-04, 0604/86-21-68
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 1600 ccm, srebrny metalic, ra
dio, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., wszystkie el. dodatki, 
granatowa tapicerka, komputer, książka serwisowa, garażowa

ny, TvWfó$dciel, atrakc. wygląd  ̂ -^31.000 Zł. Wrocław, tel. 
Ó7T/3'3f-79-60, 0604/57-56-09
BMW.3,16 COMPAKT, 1995 r., 91 tys. liffl, 1600 ccm, benzyna, 
jasnocżerwony, klimatyzacja, pełne wyposażenie el/, alum. fel
gi, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, immobili
zer, nowe opony, zadbany, serwisowany w Niemczech, pół roku 
w kraju, - 31.000 zł. Przemków, tel. 076/831-96-05, 
0503/03-15-98 .
BMW 316 i, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ćcm, benzyna, czarny, 
klimatyzacja, ABS, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie el., 
immobilizer, alarm, centralny zamek *  pilot. RO Blaupunkt + 6 
głośników, podłokietnik, kubełkowe fotele, skórzana kier., wspo
maganie kier., komputer, - 35.900 zł. Kobylin, woj. leszczyń
skie, tel. 0604/88-23-28
BMW 316 i E-36, 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, zielony, 105 
KM, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., podłokietnik, radioodtwa
rzacz, - 33.200 zł. Wrocław, tel. 071/398-39-98. 0608/19-21-92 
BMW 316 COUPE, 1996 r., 38 tys. km, czarny, automatic, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicerka, kpi. dokumen
tacja, - 38.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-37-22 po godz. 18, 
0600/24-74-90
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, benzyna, kolor buraczkowy, po 
remoncie, zadbany, - 3.000 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 
074/867-50-36
BMW 318 i, 1982 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony metalic, 
automatic, szyberdach, wspomaganie kier., stan idealny, na bia
łych tablicach - 1.600 DEM. Wrocław, tel. 0503/90-55-84, 
0503/30-90-88
BMW 318 E-30, 1983 r., 1800 ccm, czerwony, z urzędu celne
go, nowa inst. gazowa, alum. felgi, kubełkowe fotele Recaro, 
skórzane, kierownica Dino, 30 cm, czerwona, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, • 7.500 zł lub zamienię na VW Golfa li.z 90 r., z 
dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/734-17-02, 0606/36-44-93 
BMW 318, 1983 r., czarny, stan dobry, - 5.500 zł. Lubiąż, tel. 
071/389-75-43
BMW 318 i, 1983 r., 220 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 2-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach • 1.700 DEM. Zasieki, gm. Brody Żarskie, woj. zielonogór
skie. tel. 0600/67-43-51

talie, centralny zamek. el. reguł, lusterka i dach, nowe opony, 
stan dobry, • 6.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/431-64-44, 
0608/50-06-93
BMW 3181 E-30,1985 r., 1800 ccm, stalowy metalic, 2-drzwio
wy, szyberdach, katalizator, 5-biegowy. el. reg. lusterka, stan 
idealny, białe tablice, zameldowany, - 2.000 zł. Gorzów Wlkp., 
tel. 0606/92-17-52
BMW 318,1985 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, stan idealny, na białych tablicach -1100 DEM. Gu
bin, tel. 0502/16-94-74
BMW 318 i, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, atrakcyjny wy
gląd, zadbany, kupiony z urzędu celnego, spoilery, szyberdach, 
stan b. dobry, - 7.800 zł lub zamienię na Opel Kadett GSi 88/91, 
może być uszkodzony. Legnica, teł. 076/854-48-59 
BMW 318 i, 1985 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, 
alum. felgi, obniżony, obrotomierz, ekonomizer, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 2.500 zł. Rawicz, tel. 0604/33-30-39 
BMW 318 E-30, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 2-drzwiowy, 
centr. zamek, szyberdach, katalizator, hak, wspomaganie, spor
towe siedzenia, el. lusterka, 80 tys. km, stan idealny, zarej., na 
białych tablicach - 2.400 zł. Gorzów Wielkopolski, tel. 
0606/92-17-52
BMW 318,1987 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
4-drzwiowy, el. reg. lusterka, halogeny, zadbany, stan b. dobry, 
nowe zawieszenie • 1.350 DEM. Chojnów, tel. 076/818-19-91, 

.0602/89-20-52
BMW 318, 1987 r.,200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el.reg. lusterka, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Legnica, tel. 076/862-74-34 
BMW 318 i, 1987 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, instalacja gazowa, 2-drzwiowy, szyberdach, el. reg. lu
sterka. bez wypadku, stan b. dobry, - 9.900 zl lub zamienię na 
Piata CC. Świdnica, tel. 074/852-15-13 
BMW 318, 1987 r.-, 1800 ccm. biały, demne szyby, stan dobry, 
na białych tablicach, - 1.800 zl. Opole, tel. 0604/69-28-98 
BMW 318, 1987 r., benzyna *  gaz, szary metalic, szyberdach, 
alarm, 2-drzwiowy, - 7.500 zł lub zamienię na inny. Świdnica, 
tel. 074/853-77-38
BMW 318 i, 1988 r., 138 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, centr. zamek, eł. reg. lusterka, szyberdach, hak, 
eksploatowany przez inwalidę, serwisowany, stan b. dobry, I 
właściciel - 13.000 zł. Wtocław, tel. 071/363-31-82 
BMW 318 i, 1989 r., 185 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg! lu
sterka, 4-drzwiowy, fabryczny rękaw na narty (w środku), -13.000 
zł (możliwe raty przez komis lub /Zamiana na mniejszy). Wro
daw, tel. 071/330-07-52 po godz. 19 
BMW 318 i M-40, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, el. reguł, lusterka, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 11.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-07, 0608/84-83-74 
BMW 318,1989 r., 1800 ccm, szary metalic, 2-drzwiowy, przej- 
ściówka, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, alarm; ABS, na 
białych tablicach - 2.400 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/53-74-95 
BMW 318 i, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony metalic, 
4-drzwiowy, automatic, stan b. dobry, na białych tablicach -1.600 
DEM. Wrodaw, tel. 0503/90-55-84, 0503/30-90-88 
BMW 318 i, 1990 r., 130 tyś. km, 3180 ccm, benzyna, grafitowy, 
wspomaganie kier., szyberdach, przegląd do 04.2002 r., zare
jestrowany, na nowych tablicach, RM, stan b. dobry, centralny 
zamek, - 14.000 zł. Wrodaw, tel. 0604/66-54-11 
BMW 318 E-36, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk centralny zamek, 
szyberdach, el. reguł, lusterka, el. światła, RM, zadbany, gara
żowany, - 21.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/41-85-88 
BMW 318 E-36, 1991.r., 150.tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
sprowadzony w całości, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, - 22.800 zł lub zamienię. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
BMW 318 E-36,1992 r0 1800 ccm, czarny metalic, wspomaga
nie, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, halogeny, nowe opony, RM, welurowa tapicerka, alarm, 
immobilizer, stan idealny - 22.500 zł lub zamienię. Złotoryja, 
tel. 076/878-71-29 po godz.17, 076/878-22-57 
BMW 318IS E-36 COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ciemnografitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, RO. eL otw. szy
berdach, alum. felgi, .sprowadzony w całości, bez wypadku, - 
32.500 zł. Przemków, tel. 076/831-92-93 
BMW 318 E-36,1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
el. reguł, lusterka, ABS, serwo, centralny zamek, szyberdach, 
radioodtwarzacz + CD, I właściciel, sprowadzony w całości, białe

kierunkowskazy, zderzaki w kolorze nadwozia, - 21.900 zł. Kęp
no, tel. 062/782-30-47 do godz. 15, 0601/69-65-12, 
0606/19-89-70
BMW 318 i, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, ABS, el. reguł, lusterka, szyberdach, immobilizer, we
lurowa tapicerka, obrotomierz, - 23.900 zł. Rawicz, tel. 
065/545-55-92, 0604/53-76-48
BMW 318 i, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, stan techniczny bardzo dobry, szyberdach, felgi alumi
niowe, radio, - 27.500 zł. Mietków k. Wrocławia, tel. 
0602/78-02-08
BMW 318 IS, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 140 PS, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
ABS, alum. felgi, wspomaganie kier., alarm + pilot, immobilizer, 
RO + 6 głośników, kpi. dokumentacja, ospoilerowany, nie skła
dak, stan idealny, • 25.500 zł. Przerzeczyn Zdrój, tel. 
074/837-50-96, 0600/89-49-74
BMW 318,1993/94 r. bogate wyposażenie, -18.000 zł. Leszno, 
tel. 065/543-49-31
BMW 318 E-36, 1993/94 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka i światła, el. reg. 
lusterka, szyberdach, czarny welur, lusterka i zderzaki w kolo
rze nadwozia, możliwe raty, - 25.900 zl lub zamienię. Trzebni
ca, tel. 071/312-18-87, 0607/40-20-17 
BMW 318 IS COUPE, 1994 r., 80 tys. km. 1800 ccm, zielony 
metalic, obniżony, spoilery M3, alum. felgi Borbet 9x16*, dodat 
koła zimowe, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
klimatyzacja, centralny zamek z pilotem, alarm, antynapad, 
Bearlock, radio CD JVC, skórzana kierownica i drążek biegów, 
- 38.500 zł. Mirsk, tel. 075/781-43-88, 0602/23-09-74 
BMW 318 Tl, 1995 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 16V atrakc. wy
gląd, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/46-71-79 
BMW 318,1995 r., iS pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, 
klimatyzacja, felgi 17*, - 43.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
0603/46-58-38
BMW 318 iS E-35,1995 r., 123 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordo
wy metalic, pełna dokumentacja, ABS, eł. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, aluminiowe 
felgi, spoiler, RM, wspomaganie kier., silnik 140 KM, centralny 
zamek + pilot, atrakcyjny wygląd, • 26.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Piława Górna, tel. 074/837-23-43, 0604/94-06-88 -

BMW 318 TDS KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1800 ccmi czarny 
metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. szyberdach, kli
matyzacja. alum. felgi, bez wypadku, - 34.000 zl. Wrocław, tel. 
0501/57-17-90
BMW 318 TDS, 1995 r., diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 
klimatyzacja, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, ABS, spoiler, - 37.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-51-64 lub, 074/641-02-42 
BMW 318,1995/96 r., 100 tys. km, kolor śliwkowy, pełne wypo
sażenie elektr., alum. felgi, spoilery, szyberdach, 2 pod. powietrz
ne, ABS, SRS, - 31.800 zł. Opole, tel. 0607/08-80-65 
BMW 318 E-46,1998 r., 1800 ccm, czarny, pełne wyposażenie 
♦ niklowane dodatki, drewno, alum. felgi, roleta, stan idealny, - 
60.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-55 
BMW 318 TDS, 1998/99 r„ 57 tys. km, perłowoczarny, com- 
pad, 2 x SRS, ABS, ASO, pełne wyposażenie elektr., klimatyza
cja, wspomaganie, centr. zamek, podłokietnik, niklowane wy
kończenie, .M-Pakiet*, stan idealny, - 49.000 zl. Oława, tel. 
0502/39-34-91
BMW 318 i, 1999 r., 64 tys. km, 1895 ccm, benzyna, demno- 
niebieski, ABS, ASC, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. klimaty
zacja, 6 poduszek pow. - 67.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/41-88-70
BMW 320,1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwiowy, 4-bie
gowy, brak przeglądu j ubezpieczenia, hak, stan dobry, - 1.000 
zł. Poniec, tel. 065/573-12-65 po godz. 18 
BMW 320 E21, 1980 r., 2000 ccm, V4, perlowofioletowy meta
lic, .rekin:, nowy lakier, ospoilerowany, po tuningu, optyczny, 
czerwone dodatki w środku, obrotomierz, pokrowce, ciemne 
szyby, atrakc. wygląd, zarejestrowany, nowy przegląd i tablice,

- - 3.500 zł., tel. 0605/66-11-98 
BMW 320,1981 r., 2300 ccm, granatowy, stan b. dobry,.- 2.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-35-24
BMW 320, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, inst ga-v 
zowa, hak, szyberdach, - 3.000 zł. Głogów, tel. 0603/92-68-30 
BMW 320,1982 r., 2000 ccm, benzyna inst. gdzowa, hak, szy
berdach, stan b. dobry, - 3.000 zł. Głogów, tel. 076/833-28-73 
BMW 320, 1987 r., 2000 ccm, biały, alum. felgi, centr. zamek, 
szyberdach, komputer, radio Sony, • 9.000 zł. Mietków, tel. 
071/316-82-26
BMW 320.1987 r., 240 tys. km, 2000 ccm, biały, bez wypadku, 
otwierany dach, komputer, regulowane lusterka, zadbany. ABS, 
katalizator, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-61 
BMW 320 i E-30, 1988 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny, ABS, aluminiowe felgi, RM, atrakcyjny wygląd, lotka tyl
na M-Technics, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-35-62, 
0607/15-64-51
BMW 320,1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, kolor grafitowy me
talic, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kierownicy, alum. 
felgi 15*, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -14.100 zł lub za
mienię mniejszą pojemność, młodszy rocznik, 4-drzw.. Polani
cą Zdrój, teł. 074/869-01 -47
BMW 320 i, 1991 r., 168 tys. km, 2000 ccm, 24 V, srebrny meta
lic, sprow. w całości, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspoma
ganie, alum. felgi, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow., atrakc. 
wygląd, stan b. dobry - 22.000 zł. Wrodaw, tel. 071/328-90-54, 
0501/41-86-52
BMW 320 E-36, 1991 r. automatic, wspomaganie kierownicy, 
ABS, komputer, el. reg. lusterka, szyberdach, roleta bagażnika, 
kupiony w salonie, - 21.500 zł. Pępowo, tel. 065/573-68-04, 
0604/59-48-38
BMW 320 E-36,1992 r., 175 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
miesiąc w kraju, kupiony w serwisie w Niemczech, immobilizer, 
pod. powietrzna, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, skóra w kolorze nadwozia, dwa komplety kół, stan ide
alny. - 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 0608/01-13-04 
BMW 320 KOMBI, 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm; benzyna,- 
zielony, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, RM, 
immobilizer, nowy model lub zamienię na tańszy, - 39.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-73-45, 0601/24-74-74

BMW 320 i, 1995 r„ 89 tys: km, 2000 ccmt 24V, niebieski meta
lic, klimatyzacja. ABS, 2 pod. powetrzne; centr. zamek alum. 
felgi, eł. otw. szyby, szyberdach, lusterka, stan b. dobry, - 34 400 
zł. Leszno, tel. 065/534-09-00, 0605/40-96-96 
BMW 320 TOURING, 1995/96 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 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0215 www.autogielda.c0m.pl)
BMW 320 D, 1998 r., 2000 ccm, kolor kremowy, RO, 5-biegowy, 
katalizator* ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer, alarm, 
klimatyzacja, poduszka pow., reguł. wys. mocowania pasów, 
sprowadzony w całości, I właściciel, atrakcyjny wygląd, - 80.000 
zł. Legnica, tel. 0607/74-57-00
BMW 320 Cl COUPE, 2001 r„ 5 tys. km, 2000 ccm, V6, grana
towy metalic, pełne wyposażenie, na gwarancji, serwisowany, -
125.000 zł. Reda, tel. 058/561-40-74
BMW 323, 1982 r., 2300 ccm, benzyna zarejestrowany, nowy 
przegląd, - 2.200 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-39 
BMW 323 E30,1983/84 r., 160 tys. km, 2300 ccm, wtrysk,..złoty 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, 
do poprawek blacharskich i drobnych regulacji, sprawny, odo- 
ny w całości, - 3.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-28, 0605/74-73-41
BMW 323 E, 1985 r., 2700 ccm komputer, centr. zamek, I wła
ścidel, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 0605/36-17-09
BMW 323 i, 1985 r., wtrysk, pomarańczowy, 5-biegowy, 4-drzwio- 
wy, spoiler na klapie, kołpaki, obrotomierz, komputer, stan do
bry, - 4.990 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-69-78 
BMW 323,1998 r., 70 tys. km, niebieski metalic, pełna opcja, -
55.000 zł. Wrodaw, 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. Wrodaw, tel. 071/339-98-53, 0502/34-24-79

BMW 324, 1986 r., 210 tys. km, 2400 ccm, diesel, granatowy, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, kpi. kół zimowych, komplet
na dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, • 6.500 zł. Górażdże, 
tel. 077/467-71-61
BMW 324,1987 r., 260 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 2-drzwio
wy, 4-biegowy, stan dobry, - 9.500 zł lub zamienię na inny. Drosz- 
ków, tel. 0603/44-42-19
BMW 324 TD E-28, 198/ r., 210 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
grafitowy, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek + pilot, alarm,, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, hak, RO + 4 głośniki, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 11.000 zł. Lubin, tel. 076/749-09-15, 0600/81-92-14 
BMW 324,1987 r., 260 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, 4-bie- 
gowy, alarm, nowe kołpaki, RO, pokrowce, pilne, • 9.500 zl. Zie
lona Góra, tel. 068/320-04-58
BMW 324,1988 r., 145 tys. km, 2400 ccm, diesel, metalic, 5-bie
gowy, alum. felgi, centr. zamek, hak, 4-drzwiowy, ekonomiczny, 
stan dobry, - 8.200 zl lub zamienię na Audi. Racula, tel. 
068/325-04-69
BMW 324 D, 1988 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, czarny, 
składak, 4-drzwiowy, stan średni, - 10.200 zł lub zamienię na 
Toyotę Camry. Sulechów, tel. 0603/24-24-46 
BMW 324 D, 1988/93 r., 250 tys. km. 2400 ccm, diesel, niebie
ski metalik, 4-drzwiowy, centr. zamek, alum. felgi, - 8.500 zł lub 
zamienię na Audi B3, B4, C4, może być uszkodzony (dopł. Zie
lona Góra, tel. 068/325-04-69
BMW 324 d, 1989/90 r., 120 tys. km, 2400 ccm. diesel, biały, 
stan b. dobry, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, RM Gelhard + głośniki, skórzana tapicerka, 4-drzwiowy, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -11.900 zł lub zamienię 
na inny, nawet uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78, 
0603/61-59-50
BMW 325, 1986/87 r., 200 tys. km, 2500 ccm. wtrysk, czarny 
metalic, zarejestrowany na 2000 ccm, centr. zamek, komputer, 
ABS, wspomaganie, atrakcyjny, sportowy wygląd, pena elektry
ka, stan b. dobry, - 6.900 zł. Wabrzych, tel. 0608/77-01-52 
BMW 325,1988 r., 205 tys. km, grafitowy, alum. felgi 15*, wspo
maganie, ABS, - 11.500 zl. Radomsko, tel. 0607/64-21-48 
BMW 325 TD, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny metalic, 
elektryka, ABS, szyberdach - 25 000 zł lub zamienię na VW 
Golfa VR6, 5-drzwiowy, klimatyzacja. Zielona Góra,'tel. 
0504/92-90-65
BMW 325 i, 1992 r., 2400 ccm, zielony metalic, el. otw. szyby, 
szyberdach, komputer, ABS, alum. felgi, centr. zamek, obniżo
ny, atrakcyjny wygląd, - 25.500 zł. Brzeziną, tel. 077/416-64-54 
po godz 19
BMW 325 i, 1992 r., 2500 ccm, wtrysk, 24V, zielony metalic, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, RO, alum. felgi, 
centr. zamek, obniżony, I właściciel, - 25.500 zł. Niemcy, tel. 
0049/52-81-16-38-50
BMW 325 TDS, 1992 r, czarny, el. otw. szyby, szyberdach, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, - 23.000. zł. Wrocław, tel. 
0603/62-27-52 -
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 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00515 www.autogiel- 
da.com.pl)
BMW 325, 1995 r., turbo D, czarny, wspomaganie kier., ABS, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot 2 x alarm, 120 KM. - 
28.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/62-00-14 
BMW 325,1996 r., 137 tys. km, 2500 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, 2 poduszki powietrzne, alarm, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, • 44.000 zl. Wło
daw. tel. 0601/21-16-36
BMW 328 i M3. 1996 r., 122 tys. km, 2800 ccm, R6, ciemnozie
lony metalic, I właściciel, pełna opcja, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka/podgrzewane siedzenia, szyberdach, klimatronic, 
oryg. radio BMW ♦ 6 głośników, alum. felgi 17”, skóra + welur, 
stan techn. b. dobry, - 45.500 zl. Wrodaw, tel. 0604/58-23-98 
BMW 330 M3, 1993 r., 130 tys. km. 3000 ccm, benzyna, żółty,

Miejski Zakład Komunalny w Planicy Zdroju, ul. Spacerowa 2 
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż wyszczególnionych niżej pojazdów 
samochodowych:
i.p. marka nr re f t  rok prod. cena wywoławcza
i. Multicar M-2410, wywrotka WBH101B 1978 . 1.200 zł
2.. Star 28 beczka SKL 42 WBH 263B 1989 2.600 zl
3. Nysa furgon, typ SNL’ 3 WBH 4049 1989 600 zł
4. Skoda RTO-706, beczkowóz WBH 3051 1983 11.000 zł
..- poz. 1. 2 i 3 to pojazdy bardzo wyeksploatowane, brak niektórych podzespołów 
- poz. 4 to samochód w stałej eksploatacji
Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2001 r. o godz. 10.00 w Oddziale Oczyszczania Miasta przy ul. Polnej 1 w Pdanicy Zdroju. Wpłat wadium 
na każdy pojazd osobno, w wysokości 10% ceny wywoławczej danego pojazdu. nale2y dokonać w kasie zakładu przy ul. Spacerowej 2 
w Polanicy Zdroju do godz. 9.30 dnia 26.06.2001 r. Wypłata wadium niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Ceny są cenami brutto. Po 
wygraniu przetargu, wylicytowaną kwotę należy wpłacić do kasy zakładu najpóźniej w dniu następnym do godz. 13.00. Wystawione do 
przetargu ww. pojazdy oglądać można w dniach 25-26.06.2001 r. na terenie OOM. ul. Polna 1.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub w części, bez podania przyczyny.

Dodatkowe inform acje można uzyskać pod numerem telefonu: 074/868-14-84. o*1012505

A U TO K R ED Y T
1 0 .0 0 0  -OD 148  PLN MIESIECZNIE

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

KREDYTY GOTOWKOWE

KREDYTY MIESZKANIOWE
Towarzystwo 

Centrum Ratalnej Sprzedaży
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, budynek NOT-u, II p., pok. 312A

tel. 071/344-44-06, 341-88-39* 
0-602 616-068, 0-603 298-701

od 60.000 zł pod hipotekę 10%
Domy, mieszkania, działki budowlane, 
remont, rozbudowa, spłaty innych OD . , AUTO od 6,7%

C E N T R U M  F IN A N S O W E
W rocław  

ul. Św. Mikołaja 61/62 
I tel. 34-10-210, 344-10-05

BMW 318,1984 r., 120 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, srebrny me-
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dużo wyposażenia ,̂ felgi T3\ v, 41.500 zh Poznań, tel. 
0602/81-34-68
BMW 330 COUPE,, 2000 r., 29 tys. km, 3000 ccni, benzyna, 
czerwony, pełne wyposażenie, skóra beżowa, klimatyzacja, 
nawigacja, szyberdach, pełne wyposażenie el., aluminiowe fel
gi 17*. bez wypadku, z salonu, drewniane dodatki, 8 poduszek 
powietrznych, na gwarancji, - 140.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/22-85-55
BMW 340, 540, 740, 1993 r„ 190 tys. km, 4000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, pełna opcja, • 38.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-26-55
BMW 518, 1993 r., 75 tys. km, srebrny metalic, centr. zamek, 
ABS, poduszka kierowcy, alum. felgi, el. otw. szyberdach,, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, • 23.000 zł łub zamienię na die
sla, np. Mercedes 124, inny po 1994r.. Oleśnica, tel. 
0606/38-36-78
BMW 518 i, 1997/98 r., granatowy metalic, kombi, 6 pod. po
wietrznych, klimatronic, ABS, TC, alum. felgi, pełne wyposaże
nie elektr., ksenony, - 72.000 zł. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 
po godz. 18, 062/784-25-73, 0601/72-08-77'
BMW 520, 1975/85 r., 1800 ccm, - 3.000 zł lub-zamienię. Mo- 
jesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
BMW 520,1976 r., 2000 ccm, srebrny metalic, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, ciemne szyby, welur, -
2.000 zł. Głogów, tel. 076/834-42-84 
BMW 520, 1980 r., 2000 ccm, srebrny metalic, nowy akumula
tor, po remoncie sprzęgła, tylna szyba ogrzewana, hak, haloge
ny, techn. sprawny, przegląd do 08.2001 r., OC do 2002 r., alu
miniowe felgi, - 1.090 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68 
BMW 520 i, 1984 r., wtrysk, biały, 5-biegowy, 125 KM, centralny 
zamek, pełna dokumentacja, pokrowce, kołpaki, radioodtwa
rzacz, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
BMW 520, 1984 r., 2000 ccm, zielony, zarejestrowany, spraw
ny, • 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-82-13,0606/49-87-25 
BMW 520 .i. 1985 r., 2000 ccm, + gaz, srebrny metalic, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach, po remon
cie silnika, zadbany, atrakc. wygląd, - 8.000 zl. Wrocław, tel. 
071/787-42-14
BMW 520, 1986 r., 2000 ccm, benzyna 5-biegowy, oryginalny 
lakier, z urzędu celnego, - 8.400 zł lub zamienię na inny samo
chód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
BMW 520,1987 r, 160 tys, km, 2000 ccm, ciemnozielony, cen
tralny zamek, szyberdach, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, 
stan b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/52-81-65
BMW 520 i E-34, 1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, bez wypadku, serwisowany, sprow. w cało
ści, kpi. dokumentacja, techn. sprawny • 16.900 zł, za dopłatą 
alum. felgi i opony 17". Lubin, tel. 076/847-36-30 po godz.21, 
0607/67-01-80
BMW 520 i, 1989 r., 193 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie kier., alum. felgi 18" Alpina, centr. zamek, szy
berdach, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, radio CO, 
białe kierunkowskazy i zegary, atrakc. wygląd, cena -13.900 zł 
lub zamienię na Mercedesa 124, do 40.000 zł albo inne propo
zycje. Lubin, tel. 0604/31-89-88
BMW 5201,1989/90 r., 136 tys. km, 2000 ccm el. reg. lusterka, 
szyberdach, 5-biegowy, centr. zamek, serwo, odpinany hak, I 
właściciel, stan b. dobry, kpi. dokumentaqa, oclony w całości, •
19.800 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-12-15, 
0601/55-67-08
BMW 520, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, Mul-T-Lock, alum. 
felgi - 18.900 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
BMW 520, 1990 r., 2000 ccm, 24V, złoty metalic, ABS, wspo
maganie, el. Otw. szyby x4, centr. zamek, skórzane siedzenia 
regulowane i podgrzewane, żaluzje x3, klimatyzacja, alum. fel
gi, fabr. obniżony, alarm ♦ pilot, tylne lampy czarne, szyber
dach. -18.000 zł. Góra, tel. 065/544-73-48 
BMW 520, 1990 r., 96 tys. km, 2000 ccm, czarny, wspomaga
nie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, obniżony, RO, I właści
ciel w kraju, stan idealny, • 23.000 zł. Syców, tel. 0603/94-13-87 
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., 165 tys. km, 2000 ccm, 24V, benzyna, zie
lony metalic, alum. felgi 17*, obniżony, pełne wyposażenie 
elektr., webasto, centr. zamek, immobilizer, zderzaki w kolorze 
nadwozia, ciemne szyby, atrakc. wygląd, - 20.500 zł. Lubań, 
tel. 0607/83-65-34
BMW 520 i, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 24 V, granatowy, 
centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, ABS, halogeny, 
bez wypadku, nie rej. w kraju - 17.900 zł. Rawicz, teł. 
065/545-47-08
BMW 520 i, 1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, M50, czarny meta
lik, I rej. w 1992 r., sprowadzony w 1996 r., alum. felgi Borbet 
kola zimowe, el. reg. lusterka i reflektory, ABS, wspomaganie 
kier., szyberdach, RO + CD x6, zadbany, stan idealny, - 21.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/45-16-73
BMW 520,1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 24V, srebrny meta
lic, stan dobry, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, radioodtwarzacz Sony, po remoncie zawieszeń, -
16.200 zł lub zamienię na busa osobowego. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-92-08, 0502/37-38-91
BMW 520 i, 1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 24V, zielony meta
lic, szyberdach, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. fel
gi, zadbany, - 19.600 zł. Grodków, tel. 0606/72-42-35 
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, 24V, perłowogranatowy, szeroki 
grill, alum. felgi, centr. zamek, el. reg,. lusterka na stopkach, 
szyberdach, białe kierunkowskazy tył i przód, serwo, nowe ha
mulce, sprzęgło, amortyzatory, podłokietnik x 3, spoiler, halo
geny, - 18.000 zł. Legnica, tel. 0604/75-65-24 .
BMW 520 i, 1991 r„ 180 tys. km,. 2000 ccm, M50, czarny meta
lic, pierwsza rej. w 1992 r., sprowadzony w 1996 r., alum. felgi 
Bórbet (225,16'), kpi. opon zimowych z felgami, el. reg. luster
ka i el. reflektory, ABS, wspomaganie, szyberdach, RO na,CD 
(na 6 płyt), zadbany, stan idealny, -.21.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/45-16-73
BMW 520 i, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny meta
lic, ABS, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, RO, - 19.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/09-94-94
BMW 520,1991/97 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor per
łowy metalic, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, hak, stan 
b. dobry, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 342-18-61 
BMW 520 i, 1992t , 176 tys. km, 2000 ccm, 24V, kolor grafitowy 
metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, alarm, 
Mul-T-Lock, RO, alum. felgi OZ 17*, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/57-17-90
BMW 520 i, 1992 r., 24V, bordowy metalic, stan b. dobry, - 22.500 
zł. Zielona Góra, teł. 0502/28-88-71 
BMW 520 i, 1993 r., 127 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny meta
lik, pełne wyposaż, elektr., skóra, ABS, szyberdach, immobili
zer, w Polsce 4 lata, przywieziony w całości, - 26.000 zł lub 
Zamienię. Inowrocław, tel. 0606/38-24-82 
BMW 520,1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 24V, ciemnozielony, 
szyberdach, centralny zamek, ABS, wspomaganie kier., beżo
wa deska rozdzielcza, poduszka powietrzna kierowcy, - 21.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-38-73 
BMW 520,1993 r., 149 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny metalic, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, pena elektryka, klimatyza
cja, skóra, drewniane dodatki, koła 17*, - 27.000 zł lub zamie
nię. Wrocław, teł. 0607/86-77-86
BMW 520,1994/95 r, 140 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny, ciem
ne lampy przednie, klimatyzacja, ABS, RO, poduszka pow., alum. 
felgi 17 cali, ciemne szyby, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, 
I właściciel w kraju, serwisowany, stan idealny, - 35.500 zł lub 
zamienię na mniejszy, VW Golfa, Opla Corsę. Bolesławiec, tel. 
0607/20-29-74
BMW 520 i, 1995 r„ 93 tys. km, 20Ó0 ccm, wtrysk 24V, perłowo
granatowy metalic, klimatyzacją, ABS, radioodtwarzacz, 5-bie
gowy, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, stylizowany na 
M5, atrakcyjny wygląd, pełne wyposażenie elektr., drewno, stan 
b. dobry, halogeny, podłokietnik, - 33.900 zł lub zamienię. Kęp
no, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
BMW 520 I E-39, 1997 r., 2000 ccm, wtrysk, wzosowy, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, ABS, ASC, 4 poduszki 
pow., alum. felgi 16*, RO BMW, 2kpl. opon, I właściciel, - 57.000 
zł. Legnica, tel. 0604/43-14*74 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AR0136 www.autogiel- 
da.com.pl)
BMW 520,1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, srebrny, I właściciel, 6

poduszek pow., pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, lampy 
ksenonowe, automatic, - 72.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-00-55 
BMW 523 i E-39,1997 r., 65 tys. km; 2500 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 4 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ABS, radio
odtwarzacz ♦ CD, sensor deszczu, reflektory ksenonowe, ASC 
+ T, immobilizer, I właściciel w kraju, stan b. dobry, • 68.000 zł. 
Wtodaw, tel. 071/352-41-68
BMW 524 td, 1985 r., 147 tys. km, 2400 ccm, turbo D, brązowy 
metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, hak, RM z RDS, alum. 
felgi oryginalne, 5-biegowy, indywidualny tuning, wzmocniony 
silnik 140 KM, stan b. dobry, • 13.000 zł lub zamienię na Opla 
Omegę kombi, 2.6 lub 3.0. Polkowice, tel. 0601/75-57-85 
BMW 524 TD, 1985 r., 2400 ccm, szary metalic, z urzędu celne
go, stan silnika i blacharki b. dobry, aluminiowe felgi, sportowa 
kier., centralny zamek, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, el. reguł, lusterka, szyberdach, - 9.600 zł. Kłodzko, tel. 
0609/20-36-29
BMW 524, 1985 r., 184 tys. km, 2400 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, wspomaganie kier.,ABS, centralny zamek, automatic, 
aluminiowe felgi, el. reguł, szyberdach, serwisowany, dodatko
wo koła zimowe, techn. sprawny, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-12-96
BMW 524 TD, 1990 r., biały, ABS, pełne wyposażenie elektrycz
ne, klimatyzacja, aluminiowe felgi, w kraju od roku, bez wypad
ku, I właściciel, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 20.500 zł. 
Grodków, tel. 0604/78-35-93
BMW 524, 1990 r., 2400 ccm, turbo D, niebieski metalic, el. 
otw. szyberdach, pod. powietrzna, dzielona tylna kanapa, RO, 
centr. zamek, stan techn. b. dobry, • 19.200 zl lub zamienię. 
Prudnik, tel. 077/437-51-96
BMW 524 TD, 1990 r., 115 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, RM alum. felgi, stan b. dobry, -
20.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/324-96-76 
BMW 524,1990/91 r„ 190 tys. km, 2400 ccm, TD, złoty metalic, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, szyber
dach, el. reg. lusterka, alarm, RM Pioneer, alum. felgi 16*, II 
właściciel, stan b. dobry, - 23.500 zł. Lubań, tel. 0603/12-38-26 
BMW 524 td, 1991 r, 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, perlowo- 
niebieski metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, koła zimowe, alarmy, serwisowany, stan b. do
bry, - 23.200 zl lub zamienię na tańszy, BMW 525 i, Audi 100, 
80, Mercedes. Wtocław, tel. 0503/04-69-47 
BMW 524,1991 r., 203 tys. km, 2500 ccm, diesel el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, alarm, -18.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-40-88
BMW 524, 1991 r., TD el. otw. szyby. ABS, pilnie, - 18.000 zł. 
Świebodzice, teł. 074/854-67-68 po godz. 19 
BMW 525, 1980 r., 210 tys. km, 3200 ccm, wtrysk, grafitowy, 
centr. zamek, el. reg. lustaka, el. otw. szyby przednie, alum. 
felgi, sportowe siedzenia i kierownica, hak, RO Sony *  wzmac
niacz, stan b. dobry, - 5.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-81 
BMW 525 i, 1989 r., 200 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czarny 
metalic, centr. zamek, szyberdach, ABS, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, alum. felgi, RM, podgrzewane fotele, -16.500 zł 
(możliwe raty lub zamiana na uszkodzony). Głogów, tel. 
076/835-37-82, 0607/48-87-27
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, insL gazowa, peł
ne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 23.500 zł lub za
mienię. Kłodzko, tel. 0601/75-08-39 
BMW 525 i, 1991/92 r., 2500 ccm, 24V, ciemnoszary metalic, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony w całości, alum. fel
gi, koła zimowe, hak, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, • 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44
BMW 525 i, 1991/92 r„ 163 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 24V, 
czarny metalic, pod.powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, klimatyzacja, el. szyber
dach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podłokietnik!, komputer, 
alarm, - 23.500 zł. Wfrodaw, tel. 0601/75-49-79 
BMW 525 TDS. 1992 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czarny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, alum. 
felgi, ABS, alarm, szyberdach, I właściciel w kraju, stan b. do
bry, • 26.800 zł lub zamienię. Gryfów śl., tel. 075/781-3&50, 
0602/70-18-39
BMW 525 TDS, 1993 r., 170 tys. km, zielony metalic, kombi, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, radio, koła zimowe, - 29.000 
zł. Iłowa k. Żagania, tel. 0601/87-12-86 
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 133 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor 
śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, automatic, 
el. otw. szyby,.el. reg. lusterka, centr. zamek, el. reg. i podgrze
wane fotele, szeroki grill, komputer, radar cofania, sprowadzo
ny w całości, roleta i inne, • 35.900 zl. 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, tel. 065/537-09-45 
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo D. 
niebieski metalic, klimatyzaqa, szyberdach, nowy silnik, wszyst
kie el. dodatki, stan idealny, - 32.000 zł- Złotoryja, tel. 
076/878-41-17, 0608/74-38-25
BMW 525 TDS, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, perłowograna
towy, stan b. dobry, bogata wersja, I właściciel w Polsce, nowe 
alum. felgi, drewno, pakiet M-power, - 36.000 zł. Nowogród Bo
brzański, woj. zielonogórskie, tel. 0606/95-92-55 
BMW 525 i, 1994 r., 88 tyś. km, 2500 ccm, wtrysk, czarny meta
lic, sedan, szeroka atrapa, szyberdach el., ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, skóra, ASC, czuj
nik cofania, • 32.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-26-28 
BMW 525,1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDS, bordowy meta
lic, aluminiowe felgi, skóra, komputer pokładowy, ABS, podusz
ka pow., el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, 
chromowane progi, - 32.000 zł. Sobótka, tel. 0604/48-56-35 
BMW 525,1994 r., 147 tys. km, 2500 ccm, 24V, biały, automa
tic, klimatyzacja, komputer, alarm, radio, 2 poduszki pow., el. 
otw. szyby, - 36.500 zł lub zamienię na tańszy + dopłata. Wro
cław, te|. 071/342-99-82, 0607/40-95-88 
BMW 525 TDS, 1995 r., 82 tys. km, diesel, czarny metalik, 143 
KM, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, dodatki drewniane, 
RO + CD, alum. felgi 17* AC Schnitzer, nie rejestrowany w Pol
sce, - 49.500 zl. Wtocław, tel. 071/788-84-42 
BMW 525 tds, 1995 r., 2500 ccm, turbo, perlowografitowy, biała 
skóra, ABS, tempomat, klimatyzacja, el. otw. szyby x4, el. otw. 
szyberdach, radio, poduszka pow., alum. felgi 17* (z rantem), 
szeroki grill, I Maścicie!, garażowany, atrakc. wygląd, - 39.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-79-60, 0604/57-56-09 
BMW 525 TDS KOMBI, 1995 r„ 2500 ccm. diesel, granatowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, komputer, alum. felgi, ABS, 
2 pod. powietrzne, dodatki elektr., komputer, klimatyzacja, stan 
b. dobry, - 36.500 zł. Kłodzko, tel.'0608/08-07-65 
O  BMW 525 TDS KOMBI, 1998 r„  132 tys. km, czar- 

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

BMW 528 i, 1983 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny metalic, inst 
gazowa na gwarancji, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
fotele skórzane z modelu M5, aluminiowe felgi, ABS, szyber
dach el. otwierany, dużo nowych części, - 5.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-29-88
BMW 528, 1997 x., 127 tys. km| 2800 ccm, benzyna, biały, 4 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, centr. za
mek + alarm, ABS, ASC + T, tempomat, RO + CD, telefon, alum. 
felgi *  drugi komplet, skórzana wielofunkcyjna kierownica, spor
towe siedzenia, zawieszenie M-Technik, I właściciel, stan ide
alny, - 70.000i ł .  Wałbrzych, tel. 0601/57-21-17 
BMW 530 i, 1988 r., 290 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czarny, 
ABS, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, składak 1996 r., 
alum. felgi/ klimatyzacja do remontu, stan dobry, po remoncie 
silnika, el. reg. lusterka - 14.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-51-05
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny, ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, sportowy wydech, 
alum. felgi 17 cali, ciemne szyby z atestem, obniżony, posze
rzony, • 19.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 W godz. 9-17, 
0605/08-92-81
BMW.530, 1988 r., 170 tys. km. 3000 ccm, grafitowy metalic,

otwierany dach, centralny zamek, aluminiowe felgi, - 15.000 zł 
lub zamienię. Wodaw, teł. 071/311-80-44, 0501/34-42-12 
BMW 530,1999 r., 37 tys. km, 3000 ccm, diesel, czarny, w pakie
cie M-5, bez wypadku, serwisowany, stan b. dobry, • 125.000 zl. 
Wtodaw, tel. 0607/23-14-65
BMW 535 i, 1985 r., 150 tys. km, 3500 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, ABS, klimatyzacja, skóra, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
szyberdach, check control, sportowa skrzynia biegów, nowe sprzę
gło, ukł. wydechowy, katalizator, pasy i płyny, z urzędu celnego, -
10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-34-76, 0604/95-55-63 
BMW 535,1990 r., 160 tys. km, zielony metalic, pełne wyposaże
nie, - 21.000 zł lub zamienię na busa. Kępno, tel. 062/782-37-27 
BMW 535 i, 1990/95 r., 180 tys. km, 3500 ccm, czarny, składak, 
wspomaganie kier., ABS, ASC, el. otwierane szyby (4), el. reguł, 
lusterka, el. otwierany szyberdach, spoilery, sportowe zawiesze
nie, sportowy układ wydechowy Remus, centralny zamek, kom* 
puter, białe zegary, skórzana tapicerka (kremowa), - 15.000 zł. 
Wtodaw, tel. 0603/51-13-06
BMW 535 i, 1991/92 r., 180 tys. km, 3500 ccm, fioletowy metalic, 
bez wypadku, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, podgrze
wane fotele, RM, alum. felgi, domykanie szyb, szyberdach, el. 
reg. roleta, boczne rolety na tylnych drzwiach, immobilizer, kom
puter i inne dodatki, • 26.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, teł. 
0602/85-30-98
BMW 540IA, 1993 r., 130 tys. km, 4000 ccm, srebrny, automatic, 
w kraju 8 miesięcy, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, ASC, szy
berdach. - 42.000 zł lub zamienię na inny, w cenie do 15.000 zł. 
Wtodaw, tel. 071/350-25-53, 0606/65-51-02 
BMW 540 i, 1995 r., 3982 ccm, V8, benzyna, srebrny metalic, 
ABS, PDC, telefon BMW, klimatyzacja, czarna skórzana tapicer
ka, el. podgrzewane fotele, 2 pod. powietrzne, kompolet kół zi
mowych z alufelgami, - 53.000 zl. Wrocław, tel. 071/789-32-70, 
071/784-67-75, 0501/57-54-16
BMW 635 CSI, 1980 r., 220 tys. km, 3300 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, alum. felgi 17* M5, skórzane (beżowe) fotele Recaro, 
el. otw. szyby,-el. reg. lusterka, automatic, wspomaganie kier., 
szyberdach, - 9.000 zl. Wtodaw, tel. 0502/93-68-16 
BMW 728 i, 1982 r., 240 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, inst gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, drewniane 
dodatki, • 7.500 zl. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 
0601/92-97-29
BMW 730,1989 r., 220 tys. km, 3000 ccm, grafitowy metalic, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, hak, inst. gazowa na gwarancji, -
19.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-21-06 
BMW 730,1992 r., 220 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czarny me
talic, I właśddel, w kraju 6 miesięcy, pełne wyposażenie, skóra, 
klimatyzacja, komputer, - 28.000 zl. Lubań, tel. 0502/23-68-98 
BMW 730, 1992 r., 144 tys. km, 2800 ccm, benzyna, wiśniowy, 
pełne wyposażenie, bez wypadku, - 29.000 zł. Ziębice, tel. 
0603/95-34-52
BMW 732, 1984 r., bordowy metalic, stan b. dobry, • 8.800 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31
BMW 732 i, 1984 r„ 150 tys. km, 3200 ccm, wtrysk, seledynowy 
metalic, automatic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, alum. felgi, silnik z 88 r., I właśddel, nie eksplo
atowany w Polsce, • 9.200 zł. Wieruszów, tel. 062/784-11-31 
BMW 732 IA, 1985 r., 240 tys. km, 3200 ccm, czarny metalic, 
automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 10.000 zł lub za
mienię., tel. 0603/03-52-67
BMW 735IL, 1990/91 r., 224 tys. km, 3430 ccm. czarny metalik, 
211 KM wersja Long, inst gazowa na gwarancji, I właśddel w 
kraju, pełne wyposażenie + telefon GSM RO ♦ CD, stan idealny, 
bez wypadku, zdjęcia do wglądu, - 32.000 zl. Wrodaw, tel. 
0604/44-70-05
BMW 735 i, 1991 r., 230 tys. km, 3500 ccm, benzyna, wtrysk, 
granatowy, klimatyzacja, tempomat alum. felgi, el. otw. szyby, 
fotele, zagłówki, el. otw. szyby, ABS, komputer, alarm, instalacja 
gazowa, el. otw. szyberdach, stan blacharki dobry, • 22.600 zł. 
Wrodaw, teł. 071/339-72-50
BMW 735 i, 1993 r„ 183 tys. km, 3500 ccm, 211 KM perłowogra
natowy, inst. gazowa, automatic, 4-biegowy, RM ABS, ASC, EDS, 
klimatyzacja, poduszka pow, wspomaganie i reg. kierownicy, tem
pomat, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, hak hol., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, komputer, alum. felgi, opony zimowe, •
35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-47, 0604/62-97-38 
BMW 740 IL, 1996 r, 136 tys. km, 4000 ccm, ciemnozielony, 286 
KM, bezwypadkowy, sprowadzony w całości, ABS, ASC, PDC, 
nivo, alum. felgi 18* + zimowe 16*, telefon, wielofunkc. kierowni
ca, nawigacja + TV, ksenony, rolety (cały tył), czarna skóra, fotele 
z pamięcią, • 98.000 zł., tel. 0602/70-50-35
O  BMW 740 i, 1998 r., 37 tys. km, V8, perłowograna

towy, wyprodukowany w październiku, pełne kom
fortowe wyposażenie, nawigacja ♦ TV, czarna skó
ra, podgrzewane fotele, 8 poduszek pow., el. otw. 
szyby i dach, reflektory ksenonowe, automatic, 
tiptronic, rolety, PDC, CD, w kraju od roku, I wła
ścic ie l, • 123.000 zł. Zielona Góra, te l. 
0601/71-06-07 87026051

BMW 750, 5000 ccm, benzyna, szary metalic, składak 1994 r., 
pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, elektryka. ABS, Nivo, 
alum. felgi 2 kpi. - 17.000 zł. Wrodaw. tel. 0503/01-82-99 
BMW 750 iA, 1991/92 r, 250'tys. km, 5000 ccm, 12V, perłowo- 
czarny, reflektory ksenonowe, czarna skóra, fotele el. reguł, i pod
grzewane, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, automatic, tem
pomat el. reguł, szyberdach, drewno, aluminiowe felgi 17*, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 27.500 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Wodaw, teł. 0600/22-17-32, 0606/11-39-25 
BMW 850 COUPE, 1991 r, 198 tys. km, 5000 ccm, zielony, pełne 
wyposażenie, skóra, klimatyzacja, - 39.500 zł lub zamienię na 
inny. Wrodaw, tełr071/364-45-83,0602/29-44-35 
BMW Z3, 1997 r., 1900 ccm, zielony metalic, pełne wyposaże
nie, - 70.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-55

B U IC K
BUICK CENTURY KOMBI, 1986 r„ 2800 ccni, V6, bordowy, 
automatic,.klimatyzacja, serwo, RM, stan średni, zarej., ważny 
przegląd - 2.7Ó0 zl. Wrodaw, tel. 071/363-43-36

CADILLAC
CADILLAC DE VILLE, 1972 r., 7800 ccm, V8, perłowobiały, stan 
idealny, zarejestrowany w kraju, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, egzemplarz kolekcjonerski, - 40.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
CADILLAC SEVILLE, 1993 r.. 105 tys. km. 4600 ccm, 32V, srebr
ny metalic, stan techn. b. dobry, pełne wyposażenie, najmoc
niejsza wersja, zadbany, skóra, klimatyzacja, serwo, centr. za
mek, szyberdach, pełna dokumentacja, - 57.000 zł lub zamie
nię. Jelenia Góra, tel. 075/752-14-24 po godz. 18

CHEVRO LET
CHEVROLET G-20 VAN, 1988 r,{ 215 tys. km, 5700 ccm, srebr- 
no-szary, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reguł, fotel kierowcy, 
podwójna klimatyzacja, welurowa tapicerka, drewniane wykoń

czenia, mała drewniana kierownica, podświetlane progi, -19.500 
zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/325-17-51, 0601/70-50-34 
CHEVROLET LUMINA VAN, 1990 r., 3100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, sprow. w całości, klimatyzacja, tempomat, el. otw. 
szyby, centr. zamek, el. fotel kierowcy, halogeny, hak, żarej. na 
7 osób, towarowy, nowe świece, cewka, kable, przydemniane 
szyby, zadbany • 17.000 zł łub zamienię. Lubin, tel. 
076/846-06-30
CHEVROLET LUMINA, 1995 r., 80 tys. km, 3100 ccm, srebrny 
metalic, nowy model, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, 
zarejestrowany jako ciężarowy, serwisowany, zadbany, stan ide
alny, faktura VAT, • 38.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/43-75-96

CHRYSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 114 tys. km, 2500 ccm, wiśniowy, 
automatic, klimatyzacja, RM, pełne wyposażenie, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, - 32.800 zl (możliwość rat). Wrocław, tel. 
0601/41-85-88
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1995 r., 145 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, bordowy metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, 2 poduszki pow., klimatyzacja, relingi dachowe, • 33.000 zl. 
Wocław, tel. 071/349-43-33, 0603/43-79-41 
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, 
grafit metalic, el. lusterka, el. szyby, skórzana tapicerka, stan b. 
dobry, - 10.500 zł. Wrodaw, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51

CHRYSLER PREMIER EAGLE, 1990 r., 90 tys. km, 3000 ccm, 
czarny metalic, zarejestrowany na 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, 1992 r., 98 tys. km, 2500 ccm stan b. 
dobry, I właścidel, - 10.500 zł. Wrodaw, tel. 071/353-57-30 
CHRYSLER SEBRING CABRIO CONVERTABLE, 1996/97 r., 81 
tys. km, 2000 ccm, 16V, zloty metalic, automatic, oryginalne 
radio, pełna elektryka, 2 poduszki pow., el. otw. dach, skóra, 
klimatyzacja, alum. felgi, - 64.000 zl lub zamienię na Mercede: 
sa. Wrodaw, tel. 0607/08-77-19 (zdjęcia do tej oferty można 
Zobaczyć w internecie pod numerem - A00521 www.aujogiel- 
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 TOWN & COUNTRY, 1996 r., 3800 ccm, V6, złoty 
metalic, pełne wyposażenie dodatkowe, dężarowy, - 63.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/76-21-53
CHRYSLER VOYAGER, 1988 r., 3000 ccm, benzyna, niebieski 
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, 1995 r., 180 tys. km. 2500 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, • 36.000 zł. Wrodaw, tel. 0503/05-67-06

C ITR O EN
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. Inform acja, tel. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029761

CITROEN AX, 1987 r„ 162 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, bagażnik dachowy, dużo . nowych czę- 
śd, RO, stan dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-11-19, 
0604/19-95-31

f CITROEN 1
J L  A U T O -S E R W IS

• naprawy główne i bieżące
• diagnostyka siln ików  $
- diagnostyka układów £2

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

tel. 071/372-87-37

CITROEN AX, 1987 r., 120 tys. km, 950 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, do poprawek lakierniczych, stan techn. dobiy, - 3.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/355-78-15, 0605/26-60-21 
CITROEN AX 10, 1987 r., - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/451-87-61
CITROEN AX, 1990 r., 108 tys. km, 947 ccm, biały, 5-drzwiowy,
- 7.000 zł. Gubin, teł. 068/359-46-08
CITROEN AX, 1990 r„. 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wtrysk,
czarny, w kraju 3 lata, I właściciel, - 6.800 zł. ćubin, tel.
068/359-70-03
CITROEN AX, 1990 r„ 90 tys. km, 1100 ccm. czerwony, radio
odtwarzacz,' - 6.800 zł. Kępno, fel. 0606/37-95-01 
CITROEN AX, 1990 r„ 115 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, welurowa tapicerka, sprowa
dzony w całości, - 7.500 zł. Polkowice, tel. 0602/72-14-76 
CITROEN AX, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, diesel, srebr- 
ńo-czerwony, stan idealny, ekonomiczny, b. dużo nowych czę
ści, - 9.000 zł lub zamienię na uszkodzony albo droższy. Wro
daw, tel. 0606/40-66-05
CITROEN AX, 1991 r„ 140 tys: km, 1400 ccm, diesel, czerwo
ny, zadbany, oszczędny, stan b. dobry, - 8.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-57-42, 075/732-43-23 wieczorem, 0605/25-89-34 
CITROEN AX, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio- 
vj(y, - 8.700 zł. Czarny Las, tel. 062/733-51-79 
CITROEN AX, 1991 r., 84 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, Mul-T-Lock, 
-5.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-90

CITROEN AX, 1991 r., 98 tys. km, 954 ccm, benzyna, srebrny. 
3-drzwiowy, 4-biegowy. hak, RM, stan b. dobry, - 6.750 zł. Wro
daw, tel. 071/350-76-27
CITROEN AX, 1991 r., 98 tys. km, 954 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, hak, RM, stan b. dobry, w kraju od 1 tygo
dnia, - 6.000 zł. Wrodaw, tel. 071/789-55-09 
CITROEN AX, 1991 r., 145 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
kupiony w salonie, bez wypadku, 4-drzwiowy, garażowany, hak, 
książka serwisowa, • 9.500 zł. Wrodaw, tel. 071/357-61-79 po 
godz. 19
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel stan b. dobry, bez wy
padku, nie eksploatowany w kraju, - 8.100 zł. Ziębice, tel. 
074/819-21-11,0502/61-50-75
CITROEN AX, 1991/92 r., 108 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer- 
wono-srebrny, nowy, atrakcyjny lakier, nowe opony, klocki, fil-, 
try, amortyzatory, oleje, paski, pokrowce, dywaniki, wydech i 
inne, b. ekonomiczny - 9.000 zł lub zamienię na uszkodzony, 
może być droższy. Wrodaw, tel. 0606/40-66-05 
CITROEN AX, 1992 r, 150 tys. km, 1400 ccm, diesel, czarny, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, I właścidel, stan b. dobry, 
-7.900 zł. Jawor, tel. 076/871-87-62, 0606/52-58-49 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, wiśniowy, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.500 zł (możliwe raty). Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
CITROEN AX, 1992 r., 96 tys. km, 1000 ccm, biały, nowe opo
ny, amortyzatory, alarm, radio CD Alpina, stan b. dobry, • 7.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/314-82-05, 0606/94-91-28 
CITROEN AX, 1994 r., 49 tys. km, 1360 ccm, benzyna, srebrny,

4x4,3-drzwiowy, alarm, RO, stan b. dobry, -12.000 zł. Mietków, 
teł. 071/316-91-67
CITROEN AX, 1994 r., 85 tys. km, 954 ccm, benzyna, granato
wy, immobilizer, I właściciel, garażowany, nowy akumulator (gwa
rancja) i opony, przegląd do 03.2002 r, -11.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/342-11-16, 0605/61-99-04
CITROEN AX, 1996 r., 72 tys. km, 996 ccm, benzyna, 50 KM, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, zielone szyby przydemnione, RO, sprowadzony w 
całości z Francji, z pełną dokumentacją, I właśddel w kraju, 
nowe amortyzatory i sprzęgło (gwarancja), b. oszczędny, stan 
techn. b. dobry, - 13.000 zł. Wocław, tel. 071/373-05-74-wie- 
czorem, 0606/55-31-09
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 104 tys. km, 1400 ccm, biały, 
kupiony w salonie, inst. gazowa na gwarancji, ekonomiczny, stan 
idealny, centr. zamek, demne szyby, opony zimowe, książka 
serwisowa, faktura VAT - 25.900 zł lub zamienię na Fiata Ci- 
nąuecento 900 ccm albo inny, w cenie-do 10.000 zł. Piechowi
ce, tel. 075/761-13-20 po godz. 20, 0605/73-27-57 
CITROEN BX, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, el. otwierane szyby, el. szyber
dach, centralny zamek, alarm +.pilot radio, oznakowany, pełna 
dokumentacja, - 2.500 zł lub zamienię. Oborniki Śląskie, tel. . 
071/310-34-37
CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szyby, -
1.500 zł lub zamiana na uszkodzony. Kalisz, teł. 062/751-33-55 
CITROEN BX GT, 1985 r., 1900 ccm, srebrny, inst. gazowa, el. 
otw. szyby i szyberdach, ekonomiczny, - 2.500 zł. ., tel. 
0603/79-79-28
CITROEN BX, 1985 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, - 5.000 zl. 
Oława, teł. 071/303-71-41 po godz. 16, 071/311-60-53 do 
godz. 15
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, benzyna centr. zamek, el. 
otw. szyby, alum. felgi, na białych tablicach - 600 DEM. Zgorze
lec, tel. 0602/28-98-55
CITROEN BX, 1987 r, 250 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny  ̂
metalic, stan b. dobry, • 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43
CITROEN BX KOMBI, 1988/96 r., 1360 ccm, czerwony, inst. 
gazowa (15 zł/100 km), relingi dachowe, alarm, stan idealny -
7.500 zł lub zamienię na droższy, Fiat Tempra 1600 ccm lub 
Opel Vectra 1600 ccm, 1700 ccm, po 92r. Wrocław, tel. 
341-42-48
CITROEN BX KOMBI, 1989 r„ 195 tys. km. 1900 ccm, TDi, bia
ły, stan dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, bez wypadku, - 10.000 
zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-29-48 do godz. 17, 
0603/99-45-67
CITROEN BX, 1990 r., 1600 cćm, czarnŷ  5-drzwiowy, 5-biegó- 
wy, centralny zamek, el. otwierane szyby, zadbany, stan b. do
bry, - 5.500 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
CITROEN BX, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
szyberdach, katalizator, - 5.600 zł. Zielona Góra, tel. 
068/327-29-31
CITROEN BX, 1990/91 r., 93 tys. km, 1600 ccm. benzyna, czar
ny metalik, centr. zaińeki el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
obrotómierz, szyberdach, stan idealny, na białych tablicach - 
900 DEM. Zielona Góra, tel. 0503/74-29-45 
CITROEN BX, 1991 r., 180 tys. *m, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, bez wypadku, po remoncie zawieszenia, udokum. po
chodzenie, stan b. dobry, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/749-61-48, 
CITROEN BX, 1991 r., 78 tys. km. 1600 ccm, benzyna el. otw. 
szyby, centr. zamek, alum. felgi, na białych tablicach - 1.400 
DEM. Słubice, tel. 0604/70-60-58 
CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm, srebrny, immobilizer, el. otwie
rane szyby, szyberdach, alarm, centralny zamek, - 5.900 zh 
Wrodaw, tel. 071/347-77-38, •0603/86-83-80 
CITROEN BX KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, diesel, Tcolor grafito
wy metalic, relingi dachowe, hak, serwo, centr. zamek, el. otw. 
szyby, na biaych tablicach • 2.300 DEM. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0603/34-43-48
CITROEN CX, 1983 r., 2000 ccm, złoty metalic, hak, wspoma
ganie, el. otw. szyby, inśt. gazowa, garażowany, zarejestrowa
ny, - 4.600 zł lub zamienię na mniejszy. Nowa Sól, teł. 
068/387-30-27, 0603/97-11-60
CITROEN CX, 1985 r., 165 tys. km, 2500 ccm,- diesel, biały, 
nowy model, stan techniczny b. dobry, - 5.400 zł. Wrodaw, teł, 
071/357-38-24, 0603/31-62-05
CITROEN CX, 1986 r., 231 tys. km, 2500 ccm, TD, niebieski 
metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alu
miniowe felgi, hak, nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, stan 
techniczny b. dobry, - 7.800 zł. Wrodaw, tel. 0501/49-60-02 | 
CITROEN CX, 1987 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, kolor gra
fitowy kolor wi, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach. I wła
ściciel, w kraju od 1991 r, -5.300 zł. Wrodaw, tel. 071/345-11-93, 
0604/15-56-86
CITROEN EVASION MINIVAN, 1995 r., 1900 ccm. turbo D. ko
lor kremowy, klimatyzacja, ABS. 8-osobowy, el. reg. lusterka ł 
szyby, 2 pod. powietrzne, kod zabezp., centr. zamek, 6 foteli 
wyciąg., wspomaganie, • 32.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/37-07-74
CITROEN EVASION MłNIVAN, 1997 r„ 85 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie. ABS, centr. zamek, 
el. otw. szyby, 8-osobowy, poduszka pow., bez wypadku, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 43.000 zł. Góra, tel. 0601/17-14-30 
CITROEN EVASION, 1997 r.. 64 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, alarm, radio, eL 
otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, el. 
otw. szyby, - 34.800 zł. Wtodaw, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN GSA, 1982 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, zarejestrowany, stan dobry, - 750 zł. Kostrzyca, tel. 
075/718-32-13, 0605/23-78-60
CITROEN GSA SPECIAL, 1982 r., - 500 zł. Wrodaw. tel. 
071/789-11-39
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CITROEN SAXO, 1996 r.. 56 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, • 
15.500 zł. Kępno, tel. 062/782-49-58, 0607/35-01-40 
CITROEN SAXO, 1996/97 r., 70 tys. km. 1500 ccm, diesel 
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 16.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-19-98, 0603/19-51-61
CITROEN SAXO, 1997/98 r., 32 tys. km, 1500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, alarm, blokada zapłonu, I właściciel, 
w kraju od 08.2000 r., stan b. dobry, CO, - 19.300 zl. Wrocław, 
tel. 0501/28-37-98
CITROEN SAXO, 1998 r., 31 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wrzo
sowy metalic, szyberdach, serwo, el. otw. szyby, centr. zamek, 
2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, • 14.000 zł. Iłowa, tel. 
068/374-26-24, 0603/57-38-96, Niemcy, tel.
0049/17-34-08-97-94
CITROEN SAXO EXCLUSIVE, 1998 r„ 52 tys. km, 1400 ccm. 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welur, obrotomierz, c. zamek + pilot, - 17.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-07-38, 0606/61 -60-42 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 8 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
żółty, RO, wspomaganie kier., 4-drzwiowy, sprowadzony w ca
łości, kpi. dokumentacja, • 23.000 zł. Głogów, teł. 076/835-22-50, 
0601/18-67-66
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, dodatkowe światło 
.stop*, welurowa tapicerka, stan dobry, ,-17.200 zł lub zamienię 
na tańszy. Oleśnica, tel. 071/398-87-49 po godz. 19, 
071/314-37-31 do godz. 18
CITROEN SAXO, 1999 r., 37 tys. km, 1100 ccm, - 22.000 zł. 
Bierdzany, tel. 077/421-33-73
CITROEN XANTIA, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kli
matyzacja, -15.000 zł. Jawor, tel. 0602/66-14-81,076/870-35-37 
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 130 tyś. km. 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, ABS oraz inne dodatki, stan hydrauliki b. do
bry, zadbany, serwisowany, nowy tłumik, tarcze, klocki, po wy
mianie oleju, -15.200 zł. V\froclaw, tel. 366-54-91,0601/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna,, 
zielony metalic, poduszka, ABS, centralny zamek, el.szyby, fel
gi aluminiowe, stan idealny. - 18.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-25-64
CITROEN XANTIA, 1995 r., 65 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, I właściciel, 
stan b. dobry, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
CITROEN XANTIA, 1996 r„ 65 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
CITROEN XANTIA KOMBI, 1996/97 r., 86 tys. km, 1800 ccm, 
zielony metalic, oryg. inst gazowa, wspomaganie, poduszka, 
welurowa tapicerka, hydraulika na gwarancji - 29.500 zł lub 
zamienię na tańszy uszkodz. Chojnów, tel. 076/817-22-67 
O  CITROEN XANTIAłl, 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 
zł. Wrocław, tel. 0607/08-81-84 01032301

CITROEN XANTIA II, 1998 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, wiśniowy metalic, zadbany, w kraju od 9 miesięcy, ABS, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., książka 
serwisowa, podgrzewane siedzenia, el. reguł, lusterka, radio 
sterowane z kierownicy, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-48-09 
po godz. 20 |
CITROEN XANTIAII, 1999 r.. 18 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, - 
35.000 zł. Częstochowa, tel. 0603/44-28-45 
CITROEN XANTIA, 1999 r., 23 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, wersja exdusive activa, 4 pod. powietrzne, ABS, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, czuj
nik deszczu, RM w kierów., drewno, welurowa tapicerka + skó
ra, el. fotele, immobilizer, centr. zamek - 38.000 zł lub zamienię 
na inny. Głogów, tel. 076/831-72-11 po godz.20,0608/22-05-01 
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, zadbany, • 9.800 i .  Głogów, tel. 
0602/35-09-58
■CITROEN XM, 1990 r., 98 tys. km, 3000 ccm, V 6 kpi. -1.500 
DEM. Markersdorf, Niemcy, tel. 0049/35-82-96-11-45 
CITROEN XM, 1990 r., 320 tys. km,-2100 ccm, TDi pełne wypo
sażenie elektryczne, hak, -12.000 zł. Wiązów, tel. 071/393-14-19 
CITROEN XM, 1991 r., 210 tys. km, 2100 ccm, diesel, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, skóra, alum. felgi, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, siedzenia - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/72-72-20 -
CITROEN XM, 1992 r., 2000 ccm, biały, centralny zamek, welu
rowa tapicerka, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, -15.000 
żł. Osiecznica, tel.'075/731 -25-53

CITROEN XM KOMBI, 1992 r., 130 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, skórzana kierownica, klimatyzacja, alum. felgi, 
nowe opony, hak, alarm, centr. zamek, sprowadzony w całości 
w styczniu 2001 r., I właściciel, serwisowany, wszystkie el. do
datki, - 27.000 zl. Wrocław, teL 0601/70-59-11 
CITROEN XSARA, 1997 r., 1400 ccm pełne wyposażenie - 
27.000 zł. Błaszki, tel. 0603/20-27-42 
CITROEN XSARA, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, biały, klima
tyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwio
wy, do częściowego lakierowania, • 23.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/73-44-27, 0607/60-62-84 
CITROEN XSARA, 1998 r., 72 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, serwisowany, 5-drzwiowy, ABS, centr. za
mek, wspomaganie kier., poduszka pow, alarm, radio, - 24.800 
zl. Gostyń, tel. 0605/72-56-22.
CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, wlrysk, bordowy metalic, 
ABS, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm + pi
lot, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, haloge
ny, dzielona tylna kanapa, bagażnik dachowy, reguł, fotel kie
rowcy, serwisowany w ASO, kupiony w salonie, - 31.500 zl. Ja
wor, tel. 0608/40-30-96
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., 19 tys. km, 1400 ccm. i, srebrny, 
sprowadzony z Francji, wyposażenie. - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
368-16-99
CITROEN XSARA KOMBI, 1999/00 r„ 20 tys. km, 2000 ccm. 
granatowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie, 4 
pod. powietrzne, ABS, kpi. elektryka, klimatyzacja, lampy halo
genowe - 48.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-54-58 
CITROEN ZX, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, reg. 
kierownica i reflektory, RO, alarm, blokada skrzyni biegów, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, - 8.900 zł. Lubań, tel. 075/646-04-00, 
075/646-29-96, 0606/41-27-78
CITROEN ZX, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 2-drzwiowy, el. otwierany szyberdach, wspomaganie 
kier., 103 KM, alum. felgi, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, tylne szyby uchylane, roleta tylna, - 11.000 zl. Karpacz, tel. 
0605/61-08-35
CITROEN ZX AVANTAGE, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, 5-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, reg. kierowni
ca, • 8.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/10-71-69 
CITROEN ZX, 1992 r., 98 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
4-drzwiowy, alarm, centralny zamek, kupiony w kraju, po remon
cie zawieszenia, po uszczelnieniu silnika, po wymianie rozrzą
du, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
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., 1800 ccm, wtrysk, benzyna pełne wypo
sażenie elektr., wspomaganie, - 11.500 zł lub zamienię. Mo- 
jesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
CITROEN'ZX, 1993/94 r., 99 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek ♦ pilot, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, radio, welurowa tapicerka, 
roleta na tylnej szybie, 3-drzwiowy, • 10.700 zł. Rawicz, tel. 
065/545-41-72, 0607/60-53-15
CITROEN ZX, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wiśnio
wy, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.800 DEM Chojnów, 
tel. 0604/89-53-53
CITROEN ZX, 1994 r., 82 tys. km, 1400 ccm, czerwony, el. szy- 
berdch, RO, pasy bezwł., zderzaki w kolorze nadwozia, zadba
ny, nie składak, - 11.900 zł. Wrocław, tel. 071/366-12-77 
CITROEN ZX, 1995 r., 43 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, szyberdach el. otwierany, komputer, RO Philips, 
dodatkowe światło .stop”, wspomaganie kier., pełna dokumen- 
tacja, - 17.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-01 
CITROEN ZX, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
granatowy, centr. zamek, immobilizer, alarm, zadbany, stan b. 
dobry, wspomaganie, RM, 5-drzwiowy, bez wypadku, - 16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-12-79 po godz. 18
O  CITROEN ZX KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, 1400 

ccm, biały, • 18.000 zł. W rocław, te l. 
071/782-80-01,071/782-80-02 01027811

CITROEN ZX KOMBI, 1997 r., 76 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
srebrny metalic. pełne wyposażenie, - 21.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-84-51

DACIA
DACIA 1300. 1981 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,-1 
właściciel, w ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry, • 1.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/332-37-23 do godz. 16 
DACIA KOMBI, 1990 r., 1400 ccm, niebieski, - 1.500 zł. Szyma
nów, tel. 071/387-81-78
DACIA 1310, 1990 r., 120 tys. km, 1300 ccm, niebieski, inst. 
gazowa, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/361-39-51, 0606/67-83-73 
DACIA 1410 KOMBI, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, beżowy, 
5-biegowy, dużo części, I właściciel, garażowany, stan idealny, 
- 2:000 zł. Legnica, tel. 076/854-04-10, 0601/77-37-92 
DACIA 1310, 1991 r., 115 tys. km, 1289 ccm, benzyna, jasno
szary, stan dobry, przegląd do 01.2002 r, • 2.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-80-91
DACIA 1300,1991 r., 47Jys. km, kolor kremowy, nowe przednie 
opony, stan b. dobry, nowy akumulator, przegląd do 02.2002 r, - 
2.500 zł. Pogorzela, tel. 065/573-45-10 
DACIA 1310,1991 r., 1310 ccm, wiśniowy, przegląd do 08.2001 
r., stan dobry, • 2.500 zl. Świebodzin, tel. 068/382-22-62

DAEWOO
DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, zielony, klimatyzacja, 
elektryka, , stan b. dobry, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO GLX, 1996 r., 126 tye. km, 1500 ccm, 16V, 
DOHC, 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 zl. Długołęka, tel. 
071/315-76-70, 0603/50-82-95
DAEWOO ESPERO GLX, 1996 r., 83 tys. km, 1500 ccm, DOHC. 
granatowy, I właściciel, centralny zamek, immobilizer, el. otwie
rane szyby, el. antena, el. reguł, lustorka, • 14.500 zł. Wocław, 
tel. 0601/72-71-95
DAEWOO ESPERO. 1997 r.. 73 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, stan idealny, pełne wyposażenie elektrycz
ne, - 16.700 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
DAEWOO ESPERO. 1997 r„ 42 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
DOHC, srebrny metalic, stan idealny, I właściciel, garażowany, 
• 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/46-85-40 
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 65 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebr
ny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i re
flektory, halogeny, RO ♦ głośniki, blokada skrzyni biegów, ku
piony w salonie, bez wypadku, I właściciel, - 17.800 zł lub za
mienię. Złotoryja, tel. 076/878-41-13, 0605/56-91-48 
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 29 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 
zielony metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. an
tena, centralny zamek + pilot mało używany, kupiony w kraju, 
RM - 21.300 zł. Wrocław, tel. 071/373-17-78, 0608/47-97-81 
DAEWOO ESPERO. 1998/99 r„ 48 tys. km, 1500 ccm, GLX, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, podgrzewane i el. reg. luster
ka, centr. zamek, reg. fotel kierowcy, wspomaganie, kupiony w 
salonie, I właściciel - 20.500 zl. Wrocław, tel. 071/788-17-87 po 
godz. 19, 0600/54-30-30
DAEWOO ESPERO. 1999 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, na gwarancji, serwisowany, I właściciel, opony zimowy au- 
toalarm, centr. zamek, el. otw. szyby, - 25.000zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/746-22-35
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 31 tys. km, 1500 ccm. srebr
ny metalic, stan idealny, kupiony w salonie, serwisowany, ory
ginalny przebieg, - 17.900 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
0605/28-37-83
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, niebieski, I właściciel, -
16.000 zł. Bielawa, tel. 0602/74-34-71
DAEWOO LANOS, 1998 r., 59 tys. km, 1500 ccm, czerwony, I 
właściciel, serwisowany, -16.900 zl. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
DAEWOO LANOS, 1998 r, 36 tys.km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, I właściciel, kupiony w salonie, - 20.000 zł. Wiązów, tel. 
0605/03-91-46
DAEWOO LANOS, 1998 r., 106 tys. km. 1500 ccm. benzyna, 
niebieski, po wymiernie oleju, filtrów i akumulatora, 3-drzwiowy. 
bez wypadku, RM alarm + pilot, serwisowany, stan b. dobry. •
16.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
•̂DAEWOO LANOS, 1998 r., 50 tys. km, 1500 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, centr. zamek, pilot, wspomaganie kierownicy, alarm, 
RM, gwarancja, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/75-12-27 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 1500 ccm. E +'gaz, morski, 
stan b. dobry, garażowany, RM, inst. gazowa, reguł. wys. moco
wania pasów, koło zapasowe, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-38-15, 0603/89-58-91
DAEWOO LANOS, 1999 r., 32 tys. km, 1500 ccm, zielony me
talic, alum. felgi, pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, immobilizer, • 21.000 zł. Jawor, tel. 
0609/64-02-26
DAEWOO LANOS SE, 1999 r., 19 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebr
ny, drewno, sedan, pełne wyposażenie elektr. oprócz klimaty
zacji, ABS, alarm, halogeny, alum. felgi, opony zimowe, stan 
idealny, kupiony w salonie, na gwarancji, - 22.500 zl. Leszno, 
tel. 0601/72-61-70 *
DAEWOO LANOS, 1999 r., 25 tys. km wspomaganie kierowni
cy, RM, immobilizer, zadbany, - 19.700 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/869-08-02
DAEWOO LANOS, 1999 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony, 3-drzwiowy, wspomaganie, alarm + pilot, bez wypadku, 
RM, serwisowany, stan b. dobry, faktura VAT. gwarancja, -19.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO LANOS HB, 1999/00 r.. 30 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, el. 
otw. szyby, 5-drzwioWy, poduszka pow., alum. felgi, zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 21.000 zl. Jawor, tel. 0609/64-02-26 
DAEWOO LANOS, 1999/00 r., 44 tys. km, 1500 ccm, 16V, fiole
towy metalic, bogate wyposażenie, ciemne szyby, - 22.500 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-43-10 
DAEWOO LANOS SEDAN, 2000 r., 22 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., radioodtwa
rzacz, stan b. dobry, serwisowany, zadbany, I. właściciel, na 
gwarancji, możliwe raty przez komis, • 24.500 zl lub zamienię. 
Wtocław, tel. 071/781-84-69, 0603/42-29-49 
DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r., 800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, I właściciel, 
serwisowany, garażowany, stan idealny, b. atrakc. wygląd, alum. 
felgi 6/14* + kpi. kół zimowych, ciemne szyby, lakierowane ele
menty wnętrza, bagażnik dachowy, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-73-08
DAEWOO MATIZ UFE, 1999 r., 45 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, serwisowany, RM, 4 głośniki, centralny 
zamek z pilotem, alarm, immobilizer, • 16.500 zł. Bierutów, tel. 
071/314-66-36 po godz. 16, 0604/79-67-33 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 13 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
zielony, z salonu, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, blokada skrzyni biegów, RO, plasti
kowe nadkola, listwy boczne, komplet opon zimowych, -18.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-92-63 
DAEWOO MATIZ, 1999 r„ 22 tys. km, czerwony, wspomaga
nie, centr. zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, kom
plet opon zimowych, - 18.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-57-06 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 5 tys. km, 800 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, oryginalny 
przebieg, serwisowany, książka gwarancyjna, alarm, blokada 
skrzyni biegów, stan idealny, zdjęcie www.gosia.gratka.pl, - 
17.900. zł. Wrocław, tel. 071/357-24-52, 0605/62-33-21 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 45 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, bez wypadku, RM, stan b. dobry, - 17.500 zl. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71  ̂ ...
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 15 tys. km, 800 ccm, MPi, zielony 
metalic, serwisowany, radioodtwarzacz, listwy drzwiowe, stan 
b. dobry, możliwe raty, - 17.200 zł. Zawonia, tel. 071/312-91-79 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, I właściciel, serwisowany, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. 
zamek, halogeny, alum. felgi, demne szyby, atrakcyjny wygląd, 
zadbany, - 22.900 zł. Zielona Góra, tel. 0601/87-73-08 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 16 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, immo

bilizer, - 19.200 zł lub zamienię na Renault Lagunę. Żarów, tel. 
074/857-04-53
O  DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r„ 10 tys. km, 850 

ccm, benzyna, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, RO, centr. zamek, stan idealny, • 
21.500 zł. Lubin, tel. 076/843-67-45 84018061

DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 15 tys. km, 800 ccm. czerwony, I 
właścidel, kupiony w salonie, serwisowany, książka serwiso
wa, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, właśddel nie
palący, nadkola, stan idealny, - 16.900 zł. Lubin, tel. 
076/842-51-25
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999/00 r., 30 tys. km, 800 ccm, czer
wony, poduszka pow., pokrowce, dywaniki, RM .̂panelem, 
alarm, kupiony w salonie, na gwarancji, garażowany, zegar, 
spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, nadkola, listwy boczne, - 
18.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-13-86, 0604/64-26-29 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 14 tys. km, 800 ccm, zloty 
metalic, pełny wtrysk, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer + alarm, RO Da
ewoo. wszystkie nadkola plastikowe, listwy boczne, zegarek, 
kompletna dokumentacja, serwisowany, na gwarancji, -19.900 
zl. Wrocław, tel. 795-49-08 dom (7-10 i 19-22), 343-52-88 wewn. 
41 (10-18)
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r. dodatki, mały przebieg, - 
19.000 zł. Zduńska Wola, tel. 0601/05-41-57 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 37 tys. km, 800 ccm, zielony, wersja 
Life, serwisowany, na gwarancji, - 18.500 zł. Oława, tel. 
0503/95-96-87
DAEWOO MATIZ LIFE, 2000 r., 800 ccm, biały, immobilizer, 
garażowany, RM, spoiler, lakierowane zderzaki, zadbany, • 
18.600 zl. Oleśnica, tel. 071/398-58-00, 0601/21-43-82

DAEWOO MATIZ TOP, 2000 r., 70 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, kupiony w salonie, I właśddel, garażowany, 
serwisowany, atrakc. wygląd, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, alum. felgi 6/14*, opony 195/45, kpi. kół zimowych, dem
ne szyby, halogeny, lakierowane elementy wnętrza, bagażnik 
dachowy, stan idealny, • 22.900 zł. Wtocław, tel. 0601/87-73-08 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 27 tys. km bezwypadkowy, I właści
ciel, el. otw. szyby, centr. zamek, zadbany, - 21.000 zl lub za
mienię. Wrocław, tel. 0606/75-40-94 
DAEWOO NEXIA GTX, 1995 r., 1500 ccm, 16V, srebrny meta
lic. ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, halogeny, 
immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, • 15.000 zł. 
Kępno, tel. 062/782-07-19, 0606/66-19-41 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 1500 ccm, biały, inst gażowa, stan 
b. dobry, • 12.600 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 97 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, alarm, 
blokada skrzyni biegów, halogeny, insL gazowa, el. otw. szyby, 
el. wysuwana antena, zadbany, garażowany, kupiony w salo
nie, - 19.000 zl. Wrodaw, tel. 071/311-46-87 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 101 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski metalic, centr. zamek, - 10.500 zł. Gogów, tel. 
076/833-58-34
DAEWOO NEXIA GLX, 1996 r., 80 tys. km, 1500 ccm, ’16V, czer
wony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany w salonie, 
klimatyzacja, aluminiowe felgi, poduszka powietrzna, ABS, cen
tralny zamek z pilotem, immobilizer, el. otw. szyby, -15.000 zł. 
Legnica, tel. 0604/62-61-24
DAEWOO NEXIA SEDAN. 1996 r., 82 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, im
mobilizer, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 15.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-11-70 po godz. 20
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 54 tys. km, 1500 ccm, zielono-gra- 
natowy metali, I właściciel, serwisowany, garażowany, stan ide
alny, alarm, radio, - 14.000 zl. Wrodaw, teł. 071/348-57-00 
DAEWOO NEXIA GLE SEDAN, 1996/97 r., 34 tys. km, 1500 
ccm, zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, dod. 
światło .stop*, alarm, aktualny przegląd, zadbany, Immobilizer, 
garażowany, stan b. dobry, - 14.700 zł. Wrocław, tel. 
071/339-01-17, 0606/90-08-82
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996/97 r„ 56 tys. km, 1500 ccm. 
czerwony, I właścidel, garażowany, nowe opony, klimatyzacja, 
immobilizer, wspomaganie, bez wypadku, -16.500 zl. Wrodaw, 
tel. 071/352-41-64 po godz. 16
DAEWOO NEXIA, 1997 r, 32 tys. km, 1500 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, 3D, ABS, wspomaganie, alum. felgi, kola zimowe 
kpi., centr. zamek, alarm, RM, szyby zielone el., zadbany, książ
ka serwisowa - 15.500 zł. Wrocław, tel. 071^62-17-33 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 64 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, I właścidel, alarm, centr. zamek, szyber
dach, RM, hak, stan dobry, -15.000 zl. Wtodaw, tel. 784-65-06, 
0601/39-65-41
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, 
eLszyby, z salonu, cena 15.200 zł. Kępno, tel. 062/781-44-74 
DAEWOO NEXIA GLE, 1997 r„ 83 tys. km, 1500 ccm, bordowy 
metalic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., alarm, radio 
Sony, centralny zamek, I właściciel, stan b. dobry, garażowany, 
• 16.500 zł lub zamienię na VW, Opla, Skodę. Krosnowice, tel. 
074/868-52-75
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 21 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
sedan, kupiony w salonie, I właściciel, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, garażowany, - 17.000 zl lub zamienię na inny z 
roku 1999/2000. Legnica, tel. 076/855-25-42 
DAEWOO NEXIA GLE, 1997 r., 85 tys. km, benzyna, ciemno- 
czerwony metalic, immobilizer, alarm + pilot centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, RO Sony, opony zimowe ♦ bagażnik 
dachowy, stan idealny, -15.300 zł. Lubań SI., tel. 0602/76-65-19 
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., 86 tys. km, 1500 ccm, zielony meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, zimowe opony, nowe hamulce, 
- 14.000 zł. Wrodaw, tel. 071/350-39-97, 0603/58-40-53 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 72 tys. km. 1500 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, bez wypadku, I właściciel, centr. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, stan b. dobry, • 12.500 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-52-23
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r„ 65 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, I właścidel, z salonu, bez wypadku, serwiso
wany, alarm + pilot, RM, stan b. dobry • 16.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-27-13, 076/845-15-06
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 63 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
biały, dzielona tylna kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, el. 
reg. reflektory, atermiczne szyby, z salonu, zadbany, stan ide
alny, - 12.500 zl lub zamienię na inny samochód- Strzelin, tel. 
071/392-06-55
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 pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właścidel, 
zadbany, -21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61
O  DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 1600 ccm kii-
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matyzacja, centralny zamek, alarm, 2 poduszki 
powietrzne, I właściciel, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/29-83-29 01031961

DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 52 tys. km, 1600 ccm. gra
natowy, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie, na gwa
rancji, immobilizer, alarm, poduszka pow., RM, ABS, • 23.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 0601/57-53-56 
DAEWOO NUBIRA. 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic, I właściciel, właśddel niepalący, poduszka pow., 
alarm, pokrowce, bez wypadku, radio, el. otwierane szyby, • 
30.000 zł. Wrodaw, tel. 071/372-95-28 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 42 tys. km, 2000 ccm, CDX, perło- 
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 KOMBI CDX, 1998 r., 48 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, demnogranatowy, 4 zimowe koła, nowe wahacze, 
nowy akumulator, garażowany, I właśddel, stan idealny, - 28.000 
zl. Wrodaw, tel. 071/362-68-64
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1998 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, 16V

wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. reg. lusterka, eł. otw. 
szyby, pod. powietrzna, RM ♦ 6 głośników, halogeny, alarm, 
welurowa tapicerka, I właścidel, bez wypadku, garażowany, stan 
idealny, - 22.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77, 
0604/83-26-46
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 50 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, zielony metalic, inst gazowa, pełne wyposażenie elektr., 
pod. powietrzna, RO, 2 lata gwarancji, - 26.000 zl. Lubin, tel. 
0604/94-17-71, 0604/94-17-70 .
DAEWOO NUBIRA CDX, 1999 r., 60 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. po
wietrzne, kupiony w salonie, serwisowany na gwarancji, inst. 
gazowa na gwarancji, bez wypadku, zadbany, - 30.000 zł lub 
zamienię na diesel z dopłatą. Lubin, tel. 076/749-59-99, 
0609/26-18-82
DAEWOO NUBIRA II KOMBI, 1999/00 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, kupiony w salonie, stan techn. b. dobry, 
zadbany, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, RO, alarm, 
Mul-T-Lock, relingi dachowe, centr. zamek, ABS, - 37.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/75-09-10
DAEWOO NUBIRA GDX, 1999/00 r., 36 tys km, 2000 ccm, nie
bieski metalic, 133 KM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. 
powietrzne, alarm *  pilot centr. zamek, pilot RO, I właściciel, 
opony zimowe, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-61-93, 
0601/05-70-21
DAEWOO NUBIRA II KOMBI, 2000 r„ 27 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, bez wypadku, nąnowszy model, pełne 
wyposażenie, gwarancja do końca 2002 r., ABS. klimatyzacja, 
2 pod. powietrzne, alarm, immobilizer, napinacze pasów bezp., 
kupiony w salonie, stan idealny, - 39.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Jelenia Góra, tel. 075/752-63-48, 0602/34-29-40 
DAEWOO NUBIRA II SX, 2000 r., 3 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, RO, antena w szybie tylnej, poduszka 
pow. kierowcy, demna szyba przednia, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, centr. zamek + alarm, halogeny, - 40.000 zł łub za
mienię na inny, kombi. Wrocław, tel. 071/349-25-62, 
0603/96-43-49
DAEWOO TICO SX, 1994 r., 68 tys. km, 800 ccm, wiśniowy, 
RO, nadkola, z salonu, - 8.800 zł lub zamienię na większy sa
mochód. Wrocław, tel. 071/788-85-00 
DAEWOO TICO DX, 1995 r., 54 tys. km, 800 ccm, bordowy 
metalic, I właśddel, RO, garażowany, opony zimowe, bez wy
padku, faktura, stan b. dobry, katalizator, - 10.500 zl. Bielawa, 
tel. 074/833-61-55
DAEWOO TICO, 1995 r., 70 tys. km, 800 ccm, srebrny, zadba
ny, • 8.700 zł lub zamienię na nowszy Daewoo Tico, 1999/2000 
r. Lubin, tel. 076/846-08-91, 0502/34-66-83 
DAEWOO TICO, 1996 r., 80 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic. 
alarm, - 10.200 zł. Będzin, woj. katowickie, tel. 0603/18-94-53 
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 64 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lik, bez wypadku, serwisowany, zadbany, centr. zamek, nowe 
opony 2 kpi. (letnie i zimowe), - 10.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/30-79-67
DAEWOO TICO, 1996 r., 46 tys. km, 800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, stan b. dobry, garażowany, zadbany, I właściciel, 
faktura zakupu, bez wypadku, oryginalny lakier, plastikowe nad
kola, • 10.800 zł. Chałupki, tel. 074/819-91-93 
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 33 tys. km, 800 ccm, niebieski, 
blokada dźwigni biegów, RM, pełna dokumentacja, bez wypad
ku, zadbany, -10.500 zł. Wrodaw, 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. Wrodaw, 
tel. 361-25-42
DAEWOO TICO, 1997 r., 50 tys. km, 800 ćcm, kolor wrzosowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, RM, serwisowany, za
dbany, stan b. dobry, - 11.000 zl. Lubin, tel. 076/846-95-64, 
0601/79-97-87
DAEWOO TICO, 1997 r„ 48 tys. km, 800 ccm, fioletowy meta
lic, stan idealny, I właśddel, garażowany, bez wypadku, orygi
nalny lakier, - 10.700 zł. Lubnów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/62-32-03
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 77 tys. km, 697 ccm, fioletowy, I 
właśddel, garażowany, immobilizer, RO. -1.1.000 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-34-13, 0608/37-61-74 
DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm, biały, I właśddel, bez wy
padku, serwisowany, immobilizer, nadkola, kpi. opon zimowych, 
stan b. dobry, oznakowany, RO, przegląd do 2002 r., możliwość 
rat przez komis, - 11.100 zł. Wrocław, tel. 781-80-96, 
0501/23-85-32
DAEWOO TICO, 1998 r., 800 ccm, fioletowy, katalizator, serwi
sowany, stan idealny, el. otw. szyby, centr. zamek, - 12.600 z ł' 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
DAEWOO TICO, 1998 r., zielony, - 15.000 zł lub zamienię na 
ciągnik rolniczy. Lubin, teł. 076/843-64-61 
DAEWOO TICO, 1998 r., srebrny metalic, -13.300 zł. Wrodaw. 
tel. 0502/31-63-52
DAEWOO TICO SX, 1998 r, 31 tys. km, 796 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, I właściciel, garażowany, konserwacja, nad
kola, serwisowany, -12.000 zł. Pakosławice, tel. 077/435-70-01 
po godz. 16
DAEWOO TICO, 1998 r., 800 ccm, benzyna, zielony metalic, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, I 
właśddel, - 12.700 zl. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
DAEWOO TICO, 1998 r., 49 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, immobilizer, centralny zamek, el. otwierane

Citroen dla każdego Polaka
Citroen w Auto Planie to Oszczędność, 

Komfort i Tradycja
Citroen Polska przedstawia nową, fabryczną ofertę zakupu 
samochodów, Łączy ona promocję cenową: samochód z silnikiem 
diesla* w cenie wersji z silnikiem benzynowym i rewolucyjną formę 
finansowania Citroen Auto Plan. Raty zaczynają się już od 115,00 
złotych 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 np. nasi Klienci, którzy w danej 
chwili odbierają samochód w naszym systemie wybierając wersję 
diesla w cenie wersji benzynowej, mogą przez 3 lata nie płacić za 
paliwo***. Dodatkowo zapraszamy na urlop w kurortach 
Orbisu* * * * na koszt Auto Planu.

TRADYCJA
Citroen na rynku 
motoryzacyjnym 

od 1900r.
Orbis -  najstarszy 

tour-operator 
w Polsce

OSZCZĘDNOŚĆ
Niska rata

Niski koszt 
eksploatacji 
samochodu

KOMFORT
Bez zaświadczeń 

o dochodach

Francuski smak

Auto ■  a
IPLAN CITROEN

POLUBISZ KAŻDĄ DROGĘ

dotyczy modelu Saxo 
plan połówkowy (oferta ograniczona) 
wg. średnich cen oleju napędowego 2,52 zł/l 

benzyny 95 bp 3,44 zł/l 
przy rocznym przebiegu 7 000 km 
po odbiorze samochodu

M a rin o  u l. P a pro tna  7  W roc ław  
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a u t o c z ę s c i

e k s p l ° a t a c y *

NTERT s.c. Wrodaw. ul.Borowska 128
tel.fax 336-24-26 tel.336-54-25 (wjazd od ul. Żeglestowskiej)
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i SERWIS DAEWOO ACS-ROCAR
o  Naprawy pogwarancyjne i diagnostyka, ul. Wyścigowa 58 - teren Agromy, tel. 071/339-79-58,339-78-95

12.06.2001 spis treści - patrz strona 61. (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 7

http://www.gosia.gratka.pl


szyby, oznakowany. RM, spoiler, >• 12.900 zł.' Wrocław, tel. 
.0504/91-89-89
DAEWOO TICO, 1998'99 r . 26 tys. km;-800cćto, bordowy'- 
metalic, kupiony w salonie, RM, Mul-T-Lock, książka serwiso
wa, garażowany, stan b. dobry, • 12.400 zł. Tymowa, tel. 
076/843-40-31
DAEWOO TICO, 1999 r., 33 tys. km, 800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, pełne wyposażenie, alarm, centr. zamek, blokada skrzy
ni biegów, stan idealny, - 13.300 zł. Legnica, tel. 0609/51-26-09 
DAEWOO TICO, 1999 r., 13 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, zadbany, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, 
serwisowany, 4 nadkola, oznakowany, • 13.700 zł. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-83-65
DAEWOO TICO, 1999 r„ 20 tys. km, 700 ccm, zielony metalic,
I właściciel, garażowany, zderzaki w kolorze nadwozia, serwi
sowany, - 15.000 zł. Namysów, tel. 077/418-19-29 
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, 2000 r., 7 tys. km, 800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, centr. zamek, alarm, - 13.700 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01, 0605/55-55-37
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FIAT

1

■ F Ł / M T
S E I C E N T O  B R U S H  
S E I C E N T O  S C H U M A C H E R  
P U N T O  G O !
D O B L O  V A N
M A R E A  W E E K E N D  V A N
B R A V A  V A N

SVJ PER KORZYSTNY ODKUP 
- DO 8.000 z* UPUSTU!!!

DAIHATSU APPLAUSE, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy. 
5-drzwiowy, 5 biegowy, el.szyby (4 sztuki), centralny zamek, 
alarm, pilot, ekonomiczny, spoiler, 100 KM, - 12.300 zł lub za
mienię. Świdnica, tel. 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 G-10,1983 r., 1000 ccm, czarny, wersja 
sportowa, szyberdach, po remoncie blacharki, - 2.000 zł. Gło
gów. tel. 0607/86-08-42
DAIHATSU CHARADE, 1984 r, 993 ccm, granatowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, po remoncie, zarejestrowany, - 3,500 zł. Gawo
rzyce, tel. 076/831-61-37
DAIHATSU CHARADE, 1984 c, 205 tys. km. 10Ó0.ccm, diesel, 
czerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, - 3.550 zł. Łubin,' tel. 
076/749-41-16 po godz.^0, 0600/27-51-92 
DAIHATSU CHARADE G-30,1984/86 r., 993 ccm, diesel 2 szt., 
3 i 5-drzwiowe. 5-biegowe, ON. niskie opłaty +■ części, cena od 
3.500 do 4.500 zi. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r„ 138 tys. km, 1300 ccm, 
EFI, 16V, czarny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, mały i oszczęd
ny, zapewniam doradztwo i części, r 7.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., diesel, metalic, kupiony w kra
ju, bez wypadku, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 10.600 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-27-64
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 128 tys. km, 993 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, 5-biegowy, RO, 
5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 12.300 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r, 98 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, szary, 4-drzwiowy, bez wypadku, wymienione amortyzatory, 
radioodtwarzacz, kupiony w salonie w Polsce, II właściciel, ory
ginalny lakier, stan b. dobry, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/48-36-52
DAIHATSU CUORE, 1986 r., 40 tys. -km, 868 ccm, jasnowrzo- 
sowy metalic, stan b. dobry. 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy układ 
wydechowy, ogrz. tylna szyba, radio, zadbany, przegląd do 
06.2002 r. - 4.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-57-93

Lfituu... MARKA ...... ............MODEL ... ... AUT.EXP........ ROK... .........CENA....................KOLOR ... PRZEBIEG
1...... ....FIAT........... CINOUECENTO ... .... 1995 ... .....CZERWONY ....
7 ...FIAT............. ...... MAREA 1,6 ... ...........AE ... .... 1998 ... ...  30900,00 ......... ;. GRAFITOWY .........  50 000
3 ...... ...FIAT............. .......... UNO 0,9 ... .... 1991 ... .... NIEBIESKI ....
4 .... FIAT............ CINOUECENTO ..............AE .... .... 1998 ... ...  12900,00 .............. NIEBIESKI .... .....  39 500
5 .... FIAT............ CINOUECENTO ... .... 1995 ... ...NIEBIESKI MET .... ....  77 600
6 .... FIAT............ CINOUECENTO ..............AE ... ,... 1997 ... ...  12400,00.... ........CZERWONY .... ...... 50 000
7 .... FIAT............ CINOUECENTO ..............AE ... .... 1996 ... ....11 200,00.... ...NIEBIESKI MET .... ......  30900
8 ...FIAT ......... CINOUECENTO ..............AE ... .... 1997 ... ...» 12100,00 ... .........MALINOWY ..., .....  38 000
9 ...... ...FIAT............. ..........UNO 899 ... ...........AE ... .... 2000 ... ...  20 600,00.... ......... WIŚNIOWY .... ......  10600
10 .... FIAT............ CINOUECENTO ..............AE ... .... 1996 ... ....11 200,00 .... ...NIEBIESKI MET .... ....  30900
i r , ...TRABANT.... ..................601 ... .... 1986 ... .....  1 200,00 .............. NIEBIESKI.... ........ 4700
1? ...NIEWIADÓW ........CAMPING ... .... 1989 ... .....  5 000,00 .................... BIAŁY ...
u  ; ; ...P. FIAT......... ........- ......126 P ... .... 1994 ... .....  3 200,00 .................... BIAŁY ......  69000
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MOTOR-POL - dealer FIATA

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

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

DODGE CARAVAN, 1992 r., 200 tys. km, 3300 ccm. ] fioletowy 
metalik, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, katali
zator, poduszka pow., RO, • 23.000 zl. Brzeg, tel. 077/444-15-96 
DODGE CARAVAN VAN, 1996 r., 161 tys. km, 3000 ccm, V6, 
błękitny metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicer- 
ki, ciemne szyby, hak, nowe opony • 45.000 zl lub zamienię na 
Forda Transita, po 1996 r., krótkiego, 6-osobowego. Wschowa, 
tel. 065/540-03-51
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., 122 tys. km, 3300 ccm, 
błękitny metalic, osobowo-ciężarowy, pełne wyposażenie, pod. 
powietrzna, aluminiowe progi, klimatyzacja, lotnicze fotele, 
7-osobowy, atrakcyjny wygląd, • 29.500 zl lub zamienię na oso
bowy lub działkę budowlaną. Wrocław, tel. 071/343-01-70 
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r., 130 tys. km, 2900 ccm, 
morski metalic, stan b. dobry, ABS, centr. zamek, 7 miejsc, we- 
lurowa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, - 39.000 zł. Wro
cław, teł. 0608/30-37-66, 0503/01-88-84 
DODGE STEALTH, 1992 L  114 tys, km, 3.000 ccm, V6, ciem
nozielony, automatic, centr. zamek, a larm, radio + CD, klimaty
zacja, poduszka pow., alum. felgi, immobilizer, - 31.000 zł. Po
lkowice, tel. 0601/87-28-76

O AUTON • sprowadzamy całe i lekka 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. In form acja , te l. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029781

FIAT 125p, 1964 r., .1300 ccm, 1500, czarny, oiyg. wioski, po 
remoncie blacharki i silnika, dużo różnych części mech., szyby, 
pokrywa silnika, pokrywa bagażnika, drzwi, części mogę sprze
dać oddzielnie - 2.900 zł. Prochowice, tel. 076/858-43-77, 
0603/27-70-77
FIAT 125p, 1971 r., 1500 ccm, niebieski, stan dobry, sprawny, - 
600 zł. Jelcz - Miloszyce, tel. 0608/77-13-05 
FIAT 125p, 1972/89 r.,' 50 tys. km, czerwony, po remoncie silni
ka, inst. gazowa, silnik, skrzynia biegów (5) i fotele Poloneza, 
szyberdach, pasy bezwt., 50% zniżka OC, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-23-56
FIAT 125p, 1976 r. wymiana nadwozia w 89 r , n̂a chodzie*, 
nowa inst. gaz - 500 zl. Włóki, tel. 074/830-28-13 
FIAT 125p, 1977 r. hak, przegląd do 05.2002 r, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 322-70-39
FIAT 125p, 1977/87 r., 89 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel, 
stan dobry, zadbany/aktualne OC, przegląd do 05.2002 r, • 1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/361-30-18 ►
FIAT 125p, 1980 r, 90 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, hak, 
do lekkich poprawek blacharskich, sprawny, ważny przegląd, 
zarejestrowany; w ciągłej eksploatacji, po remoncie silnika i 
hamulców, • 800 zł. Legnica, tel. 0608/07-84-89 
FIAT 125p, 1981 r., 135 tys. km, 1500 ccm, szary, po remoncie 
blacharki, po lakierowaniu, garażowany, hak, nadkola, po wy
mianie przedniego zawieszenia, stan b. dobry + 2 silniki, tylny 
most. skrzynia biegów i części z rozbiórki, • 400 zł. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 076/818-02-46 
FIAT 125p, 1981 r., 105 tys. km. 1500 ccm, żółty, opłacony, 
stan dobry, - 300 zl. Gogolin, tel. 077/467-15-72 i  
FIAT 125p, 1982 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, stan techn. 
dobry, - 500 zł. Lubin, tel. 076/842-12-82, 0605/35-93-86 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie sil
nika, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.200 zl. Wrocław, tel. 
071/363-93-60
FIAT 125p, 1983 r., beżowy, stan b. dobry, • 700 zl. Legnica, tel. 
0609/26-58-50
FIAT 125p, 1983 r., 70 tys. km, 1500 ccm, biały, po wymianie 
nadwozia w 90 r„ po remoncie przedniego zawieszenia, nowy 
docisk i tarcza sprzęgła, przednie fotele z VW, wzmocnione tyl
ne zawieszenie; hak, tylna szyba ogrzewana, w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, • 1.000 zl. Lubin, tel. 0603/33:63-39, 
076/846-81-61

FIAT 125p, 1983 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna zarejestro
wany, - 600 zl. Kostrzyca, tel. 075/718-32-13, 0605/23-78-60 
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., 1500 ccm, biały, w ciągłej eksploatacji, po 
remoncie silnika, RM, zadbany, • 600 zl. Opole, tel. 
077/455-54-55, 0602/46-86-80
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, piaskowy, techn. sprawny, nowe 
opony i resory, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 0606/30-28-56 
FIAT 125p, 1983 r., 89 tys. km, 1500 ccm, + gaz, biały, -1.200 
Zl. Wołów, tel. 071/389-53-82, 0604/07-36-71 
FIAT 125p, 1983/3 r., 70 tys. km, 1500 ccm, piaskowy, po re
moncie silnika, nowa blacharka, - 1.000 zł. Władysław Drozd, 
57-140 Dankowice 2, gm. Strzelin 
FIAT 125p, 1984 r., biały, sprawny, • 400 zł. Oleśnica, tel. 
071/31446-51
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, popielaty, oryg. lakier, techn. 
sprawny, przegląd do 07.04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, • 600 
zł. Świdnica, tel. 074/853-49-78 
FIAT 125p, 1984 r., 60 tys. km, 1500 ccm, beżowy, stan dobry, 
przegląd do 10.2001 r, • 800 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-10-33 
po godz.16
FIAT 125p, 1984 r , 1500 ccm, czerwony, sporting, nakadki na 
peday, sportowy tumik, przyciemniane lampy, stan techn. b. 
dobry, po remoncie blacharki i malowaniu, -1.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-53-48
FIAT 125p, 1984 r., 95 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony, 
ważne OC, przegląd do 1.2002 r., zadbany, - 700 zl. Wrocław, 
tel. 071/336-30-86
FIAT 125p, 1984 r., 99 tys. km, 1500 ccm. biały, instalacja ga
zowa, nowy układ kierowniczy, nowy układ wydechowy, trzecie 
światło .stop’ , pokrowce na siedzenia i kierownicę, stan dobry, 
przegląd do 11.2001 r, - 900 zl, Wrocław, tel. 0605/22-85-80 
FIAT 125p, 1984/85 r„ 101 tys, km, 1500 ccm. biały, stan techn. 
b. dobry, przegląd do 03.2002 r., garażowany, hak, halogeny, 
nowy ukł. wydechowy i rozrząd, skrzynia biegów (4) od Polone
za, bfócharka do małych poprawek, oryg. lakier, I właściciel, • 
1 000 zł. Oleśnica^ tel. 071/314-74-04 po godz. 18, 
0603/55-73-56.
FIAT 125p. 1985 r., 1500 ccm, niebieski, inst. gazowa, stan 
dobry, - 990 zl. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, biały, po remoncie silnika i blach. 
- 1.500 zł. Szarocin 8, gm. Kamienna Góra, tel. 0603/81-10-49 
FIAT 125p, 1985 r., 70 tys. km, 1500 ccm, niebieski, po. remon
cie blacharki, po lakierowaniu, radio, hak > przyczepa bagażo
wa, po przeglądzie, zarejestrowana, • 2.000 zl. Wrocław, tel. 
0717354-38-15, 0603/89-58-91
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, ważny przegląd, stan b. 
dobry - 1.600 zł oraz Fiat 125p, 89 r„ poj. 1500 ccm, kość sło
niowa, stan b. dobry • 2.100 zl zamienię oba na inne, możliwa 
dopłata albo inne propozycje. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
FIAT 125p, 1986 r, 1500 ccm, szary, stan dobry, hak, ważny 
przegląd, • 990 zl (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FIAT 125p FSO, 1986 r., 166 tys. km, 1500 ccm, szary, -1.500 
zl lub zamienię na Fiata t26p. Wrocław, tel. 071/372-65-35 
FIAT 125p, 1986 r., kolor - kość słoniowa, nowe opony, nowy 
akumulator, zbiornik paliwa, resory i lakier, - 1.800 zl. Wrocław, 
tel. 071/345r60-72
FIAT 125p, 1986 r., biały, 5-biegowy, stan dobry, przegląd do 
11.2001 r, • 600 zl. Gostyń, tel. 0502/40-38-05 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, beżowy, stan b. dobry, 5-biego
wy, - 1.000 zl. Międzygórze, tel. 074/813-51-64 po godz. 20 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, hak, sprawny 
technicznie, bez przegIŃdu, brak akumulatora, stan opon Śred
ni, - 850 zł. Wałbrzych, tel. 0606/21-79-43 
FIAT 125p, 1986 r., 6 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, po 
remoncie silnika i zawieszenia, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-85-77 po godz. 20
FIAT 125p, 1986 r, 86 tys. km, 1500 ccm, silnik Poloneza, ben
zyna, czerwony, 4-biegowy, przegląd do 12.2001 r., stan dobry, 
hak, bagażnik dachowy, - 700 zl. Wrocław, tel. 352-10-81, 
0601/14-35-04
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, mały przebieg, 
przegląd do 11.02.2002 r„ bagażnik dachowy, hak, stan b. do
bry, - 800 zl. Wrocław, tel. 071/353-2Ś-19 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, instalacja 
gazowa, pasy bezwi., tylna szyba ogrzewana, 5-biegowy, nowe 
klocki hamulcowe, swożńie, łożyska, po remoncie blacharki i 
malowaniu, alarm * 2 piloty, dużo zapasowych części, pilne, - 
2.350 zl. Źerniki Wrocławskie, tel. 071/311-33-44 
FIAT 125p, 1986 r„ 160 tys. km, 1500 ccm, szary, hak, alarm, w 
ciągłej eksploatacji, ważny przegląd do 10.2001 r, - 500 zl. Ża
rów, tel. 074/858-03-00
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, silnik Poloneza, gara- 

■ żowany, stan techn. dobry, - 1.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Jelenia Góra. tel, 075/755-65-53, 0503/84-03-25 
FIAT 125p, 1987 r., benzyna, kość słoniowa, hak, stan silnika 
dobry, nowy akumulator, do poprawek lakierniczych, - 500 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-75-97
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, biały, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 11.2001 r., tylna szyba ogrzewana, stan dobry, zadba
ny. - 600 zł. Wrocław, tel. 0503/94-99-96 
FIAT 125p, 1987 r., kość słoniowa, silnik.Poloneza, 5-biegowy,

okrągłe zegary, brak przeglądu, stan dobry, - 800 zl. Domanice, 
tel. 071/390-66-10 po godz. 16
FIAT 125p, 1987 r., 3 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po remon
cie kapitalnym wszystkich podzespołów, po wymianie karoserii 
i silnika oraz tapicerki, RO, przebieg po naprawie głównej 3000 
km, na nowych tablicach, inne części, • 1.600 zl. Legnica, tel. 
076/721-95-65
FIAT 125p, 1987 r., 82 tys. km, 1500 ccm, biały, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, przegląd 
do 2002 r, - 1.700 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r., 50 tys. km, biały, II właściciel, stan dobry, - 
900 zł. Wrocław, tel. 071/783-44-99 
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., 45 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor kre
mowy. zadbany, hak, felgi w kol. nadwozia, przegląd do 05.2002 
r., ♦ części zamienne, • 1.150 zl lub zamienię na Fiata 126p, 
Skodę 105, z dopłatą. Wrocław, tel. 353-32-56 Jacek 
FIAT 125p, 1987 r., 20 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie kapitalnym silnika, nowe serwo i sprzęgło, stan b. 
dobry, - 1.300 zl. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, - 1.400 zl (do uzgodnie
nia). Wrocław, tel. 0503/65-77-00 
FIAT 125p, 1987 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, 
techn. sprawny, nowe opony, - 800 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-24-25
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., czerwony metalic, - 1.600 zl. Ole-. 
śnica, tel. 0605/83-78-18
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, niebieski, 5-biegowy, stan dobry,
- 1.400 zl. Szczodre, tel. 071/399-95-58, 0609/02-19-51 
FIAT 125p KOMBI,-1988 r., 37 tys. km, 1500 ccm. benzyna, 
kość słoniowa, po remoncie, zarejestrowany, opłacony, prze
gląd do 08.2001 r, - 1.000 zł lub zamienię na Żuka, blaszaka, 
chętnie na gaz. Świeradów Zdrój. tel. 075/784-52-28 ,
FIAT 125p, 1988 r., 81 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, skrzy
nia biegów Poloneza, stan dobry, • 1.400 zl. Kończyce, gm. 
Domaniów, tel. 071/302-71-30, 0607/66-00-36 
FIAT 125p, 1988 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość sło
niowa, do małych poprawek blacharskich; po remoncie silnika, 
dużo nowych części, - 400 zł. Legnica, tel. 0503/75-97-79 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., czerwony, • 1.500 zl. Oleśnica, tel. 
0605/83-78:18
FIAT 125p, 1988 r., 100 tys. km, 1500 ccm, stalowy. I właści
ciel, oryginalny lakier, nowy akumulator, stan idealny, .na cho
dzie'. - 1.000 zl. Oleśnica, tel. 071/398-75-80 
FIAT 125p. 1988 r., czerwony, silnik Poloneza, hak, RO, stan b. 
dobry, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 071/339-19-15 po godz. 16 
FIAT 125p, 1988 r. instalacja gazowa, stan b. dobry, zarejestro
wany, na białych tablicach - 2.000 zl. Wrocław, tel. 071/330-28-08 
FIAT 125p, 1988 r., 47. tys. km, 1500 ccm, szary, w dobrym sta
nie, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 071/785-47-06 
FIAT 125p, 1989 r., 107 tys. km, 1500 ccm, biały, silnik Polone
za, 5-biegowy, okrągłe zegary, przegląd do 08.2001 r, - 1.300 
zł. Legnica, tel. 076/749-55-70- • .
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm po remoncie kapitalnym silnika, 
techn. sprawny - 3.000 zl..Ostrów Wlkp., tel. 062/733-38.-80 
FIAT 125p, 1989 r. stan b. dobry, • 2.000 zł lub zamienię. Racła
wice Śląskie, woj. opolskie, tel. 0606/72-42-09 
FIAT 125p, 1989 r., 63 tys. km, 1500 ccm, niebieski, stan ideal
ny. I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, prze
gląd ważny do 2002 r, - 2.100 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1989 r., 71 tys. km, 1500 ccm, niebieski, okrągłe 
zegary, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 071/373-96-58, 0502/31-58-77 
FIAT 125p ME, 1989 r., 60 tys. km; 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, okrągłe zegary, halogeny, RO i głośniki, hak, 
stan b. dobry, • 1.990 zł. Żary; tel. 0608/35-05-62 
FIAT 12Sp ME, 1990 r., 92 tys. km, 1500 ccm, czerwony, silnik 
od Poloneza, wzmocniony, 5-biegowy, okrągłe zegary, konser
wacja, części, pokrowce, hak, plastikowe nadkola, lakierowany 
w 2000 r , atrakc. wygląd, przegląd do 06.2002 r., OC, stan b. 
dobry, - 1.900 zl. Bolesławiec, tel. 0609/35-01 
FIAT 125p, 1990 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
silnik Poloneza, 5-biegowy, instalacja gazowa, hak, I właści
ciel, okrągłe zegary, stan b. dobry, - 3.000 zl. Leszno, tel. 
065/520-96.-09
FIAT 125p, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ćcm, kolor - kość słonio
wa, skrzynia biegów (5) Poloneza, stan dobry, -1.200 zł. Lubin, 
tel. 076/842-82-40
FIAT 125p ME, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. b. dobry, nowy lakier, konserwacja, silnik i skrzynia (5) 
Poloneza, 4 lata bez eksploatacji, opony b. dobre, pokrowce, 
kołpaki, - 3.200 zł lub zamienię na komputer, motocykl, rower, 
inny samochód. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
FIAT 125p, 1990 r., 87 tys. Ip , 1500 ccm, wiśniowy, zarejestro
wany, opłacony, 5-biegowy, okrągłe zegary, silnik Poloneza, • 
1.500 zi lub zamienię na Simsona skutera lub zwykły. Trzebni
ca, tel. 071/387-18-36
FIAT 125p, 1990 r., 102 tys. km silnik Poloneza, inst. gazowa, 
hak. alarm, RM, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-82-70 
FIAT 125p KOMBI, 1991 r„ 1600 ccm, biały, inst. gazowa orygi
nalna, nadaje się do małego biznesu, • 1.900 zl NZielona Góra, 
tel. 068/325-44-34 lub. 0605/43-90-79 
FIAT 125p, 1991 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor kre
mowy, inst. gazowa, po remoncie silnika, nowe: progi, ukl. kie
rowniczy, klocki ham., oszczędny 101 gazu/100 km w mieście.

do remontu blacharki, silnik i.skrzynia biegów (5) od Poloneza, 
okrągłe zegary, w ciągłej ekspjoatacji, przegląd do 12.2001 r, • 
2.000 zl. Legnica, gm. Bolesławiec, tel. 0606/38-84-24 
FIAT 125p, 1991 r., 1500 ccm, czerwony, silnik Porsche, 5-bie
gowy, konserwacja, garażowany, przegląd do 3.2002 r, - 2.100 
zl. Stronie Śl., tel. 074/814-14-53, 0607/13-36-84 '
FIAT 125p, 1991 r., 74 tys. km, 1500-ccm, czerwony, stan ideal
ny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, 5-biegowy, silnik 
Poloneza, welurowe siedzenia, - 2.400 zł. Wałbrzych, tel, 
074/844-27-80
FIAT -125p, 1991 r., 1500 ccm, czerwony, silnik Poloneza, 5-bie
gowy, zarejestrowany, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 357-74-09 
FIAT 126p, 1977 r., niebieski, po remoncie blacharki i malowa
niu, • 650 zl. Domaszowice, woj. opolskie, tel. 077/419-45-92 
FIAT 126p, 1978 r., 60 tys. km, 600 ccm, benzyna, beżowy, po 
remoncie silnika w 99 r., po wymianie progów, ścianki przednie, 
podłogi bagażnika, nowe 2 błotniki, nowe koła, alternator, hak, 
H4, przegląd do 05.2002 r„ w ciągłej eksploatacji - 850 zl. Bo
gatynia, tel. 075/774-18-28, 0602/89-99-03 
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, pomarańczowy, garażowany, stan 
dobry, - 500 zl. Boleścin, gm. Świdnica, tel. 074/850-18-04, 
0607/55-96-38
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, na 
chodzie, - 850 zl. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126p, 1978 r., turkusowy, po remoncie silnika i skrzyni 
biegów, plastikowe zderzaki, spoiler ze światłem stop, - 600 zl. 
Kowary, tel. 075/718-31-47
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, aku
mulator i opony na gwarancji, lotnicze fotele, bagażnik dacho
wy, dużo nowych części, stan dobry, - 800 zl. Lubsko, woj. zie
lonogórskie, tel. 0600/12-11-09 
FIAT 126p, 1978 r., 143 tys. km, 600 ccm, żółty, po remoncie 
silnika, przegląd do 10.2001 r., przyciemnione szyby, gruba kie
rownica, do poprawek blacharskich, - 500 zl. Oława, tel. 
071/313-86-81
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapital
nym blacharki, hamulców, szeroka deska rozdzielcza (FL), po 
lakierowaniu, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/353-51-55, 
0609/28-64-49
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie podłogi, 
nowe amortyzatory, lotnicze fotele, alternator, sprawny, stan 
dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/342-45-44, 0604/31.-77-32 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, RO, hak, nie 
wymaga napraw, - 750 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-97-54 
FIAT 126p, 1979 r. stan dobry • 1.000 zł. Jugów, tel. 
074/872-55-76/ 0602/51-26-96
FIAT 126p, 1979 r., 56 tys. km, 600 ccm, niebieski, stan dobry, 
nowe: błotniki, progi, drążki kierownicze, nowe opony oraz aku
mulator, alternator i gażnik, RO, nowe cylinderki i szczęki ha
mulcowe, pilnie, • 650 zł. Nielubia, tel. 076/831 -40-7-3, 
0609/37-22-88 .
FIAT 126p, 1979 r., 84 tys. km, 652-ccm, benzyna; zielony, bla
charka do remontu, przegląd do 11.2001 r., po remoncie silni
ka. - 350 zł. Przewóz, tel. 068/375-11-15, 0600/11-58-53 
FIAT 126p, 1979 r., 600 ccm, czerwony, .na chodzie*, dużo no
wych części, brak OC i przeglądu, • 400 zl. Wrocław, tel. 
0604/59-85-77
FIAT 126p, 1979 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry ♦ 
silnik 600 ccm, przebieg 25 tys. km oraz części zamienne, - 
1.500 zl. Wrocław, tel. 071/321-24-30 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm przegląd do 06.2002 r., bez koro- - 
zji, dodatkowo części zamienne, stan b. dobry, - 800 zl. Wro
cław, tel. 071/355-89-23 po godz. 16 
FIAT 126p, 1979/80 r., czerwony, stan dobry, - 2.250 zl. Ciepło
wody, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
FIAT 126p, 1979/88 r., 600 ccm, biały, szeroka deska, nowe 
koła, rozruch w stacyjce, lotnicze fotele, spoilery, 4 .stop’, spor
towy tłumik, techn. sprawny, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-33-58
FIAT 126p, 1980 r . 10 tys. km, 650 ccm, bordowy, całkowicie 
odbudowany w 1997 roku, rozruch w stacyjce, alternator, ogrze
wana szyba, uchylane boczne tylne szyby, rozkładane fotele, 
alarm, pilot, RO, stan idealny, - 1.750 zl. Świdnica, tel. 
0607/24-38-41
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, nie wymaga napraw, 
kołpaki, pokrowce, RO, nowy typ hamulca, przegląd do 04.02, • 
1.100 zl lub zamienię na Poloneza. Dzierżoniów, tel. 
074/832-35-54
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, po częściowym remon
cie silnika, skrzyni biegów, stan blacharki b. dobry, przyciem
niane tylne szyby i światła, dod. światło .stop", - 1.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/850-88-55
FiAT 126p, 1980 r., 83 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, stan 
dobry, kubełkowe fotele, wymienione wahacze tylne i zbiornik 
paliwa, przegląd do 11.2001 r, - 400 zl. Wrocław, tel. 
071/341-26-31
FIAT 126p, 1980/89 r., brązowy, nowa deska rozdzielcza, brak 
przeglądu, - 850 zl. Grodków, tel. 077/415-38-58 
FIAT 126p, 1981 r., 81 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
szerokie zderzaki, kubełkowe fotele,-hak, alternator, dmucha
wa, zadbany, - 2.800 zł. Pieńsk, tel. 075/778-55-62, 
0600/45-05-88
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapital
nym nadwozie i podwozia, lotnicze fotele, alternator, zapłon w 
stacyjce, -. 1.200 zl. Legnica, tel. 076/722-69-79 po godz. 18 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, groszkowy, po remoncie blachar
ki i silnika, nowy przegląd, stan idealny, - 950 zl. Paczków, tel. 
077/431-60-11
FIAT 126p, -1981 r. po lakierowaniu, nowe siedzenia I deska 
cozdz., silnik i skrzynia biegów po remoncie, • 500 zl. Wrocław, 
tel. 071/329-14-09
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, niebieski, alternator, zapłon w 
stacyjce, 2 nowe opony, 1.5-roczny akumulator, noWa blachar
ka z podłogą, nowy wahacz, do poprawek lakierniczych, - 850 
zł. Bielawa, tel. 0603/42-70-27, 0602/33-82-04 po-godz. 18 
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm,. czerwony, 2 nowe opony, nowy 
ga+nik, amortyzatory, akumulator, alternator, tumik i rozrzŃd, 
przegląd do 04.2002 r, -1.250 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-76-72 
FIAT 126p, 1982 r., 70 tyś. km, 600 ccm, pomarańczowy, 4 nowe 
opony, nowy lakier, oryginalny przebieg, stan idealny, - 2.300 zi 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0603/87-94-18 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, tylne szybki 
uchylane, tylna szyba ogrzewana, RO, kopaki, do maej poprawki 
lakierniczej, skrzynia biegów i silnik w stanie dobrym, dobre 
opony, ogólny stan techn. dobry, - 750 zl. Legnica, tel. 
076/722-29-16 grzecznościowy
FIAT 126p, 1982 r„ 600 ccm, biały, .na chodzie’, brak przeglą
du, alternator, nowe opony, do poprawek blach., zarej. - 250 zl. 
Namysłów, tel. 077/419-44-25, 0605/60-41-88 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, nowe opo
ny, lotnicze fotele, - 1.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-12-04, 0502/02-34-82
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, groszkowy, zawieszenie nowego 
typu, lotnicze fotele, pełne zderzaki, nowy lakier, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, • 850 zł. Oława, tel. 071/303-07-91, 
0607/72-02-46
FIAT 126p, 1982 r., - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-63-55 
FIAT 126p, 1982 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, - 500 zl. 
Wrocław, tel. 071/348-23-22, 348-69-14 
FIAT 126p, 1983 r., 652 ćcm, biały, alternator, lotnicze fotele, 
deska rozdzielcza nowego typu. stan silnika i blacharki b. do
bry, po remoncie w 01.2001 r., nowe amortyzatory, wahacze, 
nowy akumulator, boczne szyby uchylane, tylna szyba ogrze
wana, radio, żarówki H4, szerokie zderzaki, nowe, - 2.000 zl lub 
zamienię na inny. Bogatynia, tel. 075/771-82-49 
FIAT 126p, 1983 r., czerwony, nowe tylne amortyzatory, do 
małych poprawek instalacja elektr, - 450 zl lub zamienię na 
motocykl MZ ETZ 150-250. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-76-49
FiAT 126p, 1983 r., 650 ccm, błękitny, nowe opony, żarówki H4, 
lotnicze fotele, hak, - 1.200 zi. Parzyce, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/736-31-01
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, al
ternator, lotnicze fotele, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyj
ce, nowe opony, przegląd do 08.2001 r. + OC, - 1.400 zl lub 
zamienię na VW Polo do 1300 ccm lub. inny. Prudnik, tel. 
0608/59-31-91
FIAT 126p, 1983 r.. 650 ccm, zielony, 30 KM, fotele lotnicze,
alternator, • 750 zl. Bielawa, tel. 074/645-30-98
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, biały, przegląd do
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02.2002 r., stan dobry, gruba kierów., światła dzienne - 850 zł. 
Góra. tel. 065/543-25-13
FIAT 126p, 1983 r. nowe opony, ważny przegląd, • 1.100 zł. 
Księginice Wielkie, tel. 071/392-58-66 
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, żółty, śtan b. dobry, po remoncie 
silnika w 2000 r., odcięcie zapłonu, felgi nowego typu, oryginal
ny lakier, dodatkowo drzwi prawe na wymianę, stan opon do
bry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 12.2001 r„ po wymianie 
amortyzatorów, - 1.000 zl. Legnica, tel. 076/721-77-18, 
0604/34-18-19
FIAT 126p, 1983 r., 65,0 ccm, turkusowy, po remoncie blacharki 
i silnika, nowa deska rozdzielcza, fotele lotnicze, brak OC -1.000 
zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-92-16 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, RM, lotnicze fotele i 
rozkładane, pokrowce, ekonomizer, zegary z Cinquecento, pla
stikowe zderzaki, halogeny, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł.. 
ważny przegląd, stan b. dobry, - 1.450 zl. Wałbrzych, tel. 
074/665-40-70, 0602/45-80-71
FIAT 126p, 1983 r., 115 tys. km, 650 ccm, piaskowy, II właści
ciel, oryg. lakier, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), 
kubełkowe fotele, przegląd do 2002 r., ważne OC. nowe tablice 
rejestracyjne, pilne, - 1.000 zl. Adam Piaskowski, Wilkowa Wlk. 
3, gm. Prusice
FIAT 126p, 1983 r., 60 tys. km, 650ccm, czerwony, j właściciel, 
po remoncie, - 650 zl. Wrocław, tel. 071/352-17^12 
FIAT 126p, 1983 r., 55 tys. km, 650 ccm. pomarańczowy, prze
gląd do 11.2001 r., pokrowce, stan dobry, -1.100 zl. Wrocław, 
tel. 071/351-20-08, 781-02-45
FIAT 126p, 1983 r„ 650 ccm, zielony, halogeny, alternator, ważny 
przegląd i OC, stan dobry, - 600 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31 -54 
FIAT 126p FL, 1983 r.. 652 ccm, żółty, po remoncie silnika,, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, obniżony, utwardzony, pła
ska klapa, lotnicze fotele, felgi 13 cali, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/82-97-45
FIAT 126p, 1983/84 r., 86 tys. km, 650 ccm.iółty, plastikowe 
zderzaki, la/npy do jazdy dziennej, konserwacja, oryginalny la
kier, radioodtwarzacz, - 650 zł. Strzegom, tel. 074/855-71-15 
FIAT 126p, 1984 r., zielony, plastikowe zderzaki, kołpaki, • 620 
z l' lub zamienię na telefon komórkowy. Legnica, tel. 
0609/51-26-64
FIAT 126p, 1984 r., 130 tys. km, 652 ccm, żółty, w ciągłej eks
ploatacji, rejestracja do połowy listopada 2001 r., stan dobry, 
po remoncie silnika i części blacharki, immobilizer, hak, bagaż
nik, fotele lotnicze, uchylane tylne szyby, - 1.100 zl. Opole, tel. 
0609/08-28-24
FIAT 126p, 1984 r., 19 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżowy. po~ 
remoncie, zarejestrowany opłacony, przegląd do 05.2002 r, - 
1.300 zł lub zamienię na Zuka blaszaka, chętnie na gaz. Świe
radów Zdrój, tel. 075/784-52.-28
FIAT 126p, 1984 r., 110 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan do
bry, - 1.100 zl. Złotniki 3, k. Legnicy, gm. Krotoszyce; tel. 
076/722-97-32 [
FIAT 126p, 1984 r„ 80 tys. km, 600 ccm, czerwony, stan dobry, 
sportowe pedały, po remoncie, - 1.400 zl. Żary, tel. 
0603/36-75-66
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, oryg. lakier, stan blachar
ki i ogólny dobry, zarejestrowany, -700 zł lub zamienię na mo
torower Simson z dokumentacją. Jakubowice, gm. Wilków, tel. 
077/419-56-61
FIAT 126p, 1984 r., 20 tys. km;.650 ccm, niebieski, rozkładane 
siedzenie kierowcy, nowe opony (2 szt.), - 1.150 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-81-36
FiAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna, żółty, po częściowym 
remoncie blach, nowy lakier, nowe amortyzatory, tarcza sprzę
gła, układ hamulcowy, alternator, pasy bezwładnościowe, ra
dio, stan bardzo dobry, - 1.050 zl lub zamiana na większy. Kor
fantów, woj. opolskie, tel. 0603/34-53-17.
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, - 900 zl. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-89, 0601/08-78-58 
FIAT 126p, 1984 r, 100 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, nowe opony, nowy akumulator, przegląd do 02. 2002 r, 
po remoncie silnika, w ciągłej eksploatacji, - 700 zl. Lubań. tel. 
075/721-74-91
FIAT 126p, 1984 r., 96 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, po* 
remoncie silnika i skrzyni biegów, .na chodzie*, - 650 zl. Lubin, 
tel. 0502/17-72-13
FIAT 126p, 1984 r., 50 tys. km. 650 ccm, benzyna, zielony, po 
remoncie blacharki, alternator, atrakc. wygląd, - 1.000 zl. Pacz
ków, tel. 077/431*7143, 0603/95-42-13 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, - 700 zi. 
Polkowice, tel. 0609/53-41-12
FIAT 126p, 1984 r., 40 tys. km, 650 ccm, jasnobrązowy, stan b. 
dobry, po remoncie kapitalnym silnika, garażowany, konserwa
cja, zadbany, * 1.300 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, rozkładane 
fotele, nowy akumulator, po remoncie przedniego zawieszenia 
i ukl. hamulcowego, techn. sprawny, aktualny przegląd, • 1.200 
zi. Radwanice, woj. wrocławskie, 4eł. 0609/49-96-15 
FIAT 126p, 1984 r., 30 tyś. km, morski, po remoncie silnika i 
blacharki, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan dobry, -1.300 
zl. Radziechów, woj. legnickie, tel. 0606/10-50-61 
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, roczny akumulator, stan dobry, - 
1.100 zl lub zamienię na większŷ  z inst. gazową. Rudna, tel. 
076/843-41-82 po godz. 18
FIAT 126p, 1984 r„ 650 ccm, brązowy, alternator, w ciągłej eks- 
ploatacji, nowe sprężyny tylne, • 1.000 zl. Sobin, gm. Polkowi
ce. tel. 0606/58-48-68
FIAT 126p, 1984 r., 652 ccm, niebieski, ważny przegląd, w cią
głej eksploatacji, • 750 zl. Ścinawa, tel. 076/843-64-92 
FIAT 126p, 1984 r., 52 tys. km, 650 ccm, zielony, skrzynia bie
gów po remoncie, stoczone koło zamachowe, szerokie zderza
k i! listwy, ciemne szyby, sportowy wydech, światła dzienne, • 
1.400 zł. Świebodzice, tel. 074/854-10-97-.
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm. niebieski, alternator, pasy bez
władnościowe, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, rozruch w sta
cyjce, garażowany, 5 głośników, w ciągłej eksploatacji. • 950 złr 
Wojcieszów, tel. 075/751-17-07 
FIAT 126p, 1984 r., 100 tys. km, 650 ccm, orzechowy, .na cho
dzie*, w ciągłej eksploatacji, alternator, ważny przegląd, - 700 
zl. Wrocław, tel. 0604/60-66-72
FIAT 126p, 1984 r, 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksploatacji, 
radio, lotnicze fotele, garażowany, blacharka.do małych popra
wek, - 800 zl. Wrocław, tel. 071/341-56-65 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna po remoncie blacharki i 
lakierowaniu w 2000 r., hak, alternator, lotnicze fotele, RM, gło
śniki, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 345-04-23, 372-65-06 
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, groszkowy, stan dobry, ważny 
przegląd i OC, - 550 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1984 r„ 61 tys. km, 650 ccm, kolor kremowy, alter
nator, radio, obrotomierz, stan dobry, - 450 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, przegląd 
do 05.2002 r„ alternator, hak i inne, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-36-09
FIAT 126p, 1984/85 r.; 650 ccm, benzyna, żółty, nowe opony, 
lotnicze fotele, alternator, szerokie zderzaki, nowe łożyska, nowy 
akumulator na gwarancji, stan b. dobry, • 950 zl. Karpacz, tel. 
075/761-60-37. 0602/27-73-56
FIAT 126p, 1984/90 r., pomarańczowy, stan idealny, • 1.000 zl. 
Sobótka, tel. 071/316-24-75
FIAT 126p, 1984/90 r., 650 ccm. czerwony, karoseria 90 r., nowe 
opony, po remoncie ukł. hamulcowego, części zapasowe, stan 
dobry, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-00-91, 665-03-90 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 652 ccm, czerwony, po remon
cie kapitalnym, - 1.650 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-10-10, po 
15
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KAMPANIA EKOLOGICZNA

TYLKO W ADF AUTO POZOSTAWIAJĄC W ROZLICZENIU 
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1 rok gratis 
lub 2.500 PIN

AC+OC+NW 
1 rok gratis 
lub 2.500 PIN

FIAT M AREA  i MULTIPLA Z ROCZNIKIEM 2000  
W CENIE ATRAKCYJNEJ i DO NEGOCJACJI

'  Fiat Bank Polska S.A. 2 4 h  ESE5E3
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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; SALON: ul. Szewska 6 9 /70 , tel. 344-21-52; 
SALON: Oława - Godzikowice, tel. 313-95-20, 313-51:55 vn"P<!?1IRI9!fflV!n

CZYNNE CODZIENNIE od 9.00 do 18.00, w SOBOTY od 9.00 do 15.00

FIAT 126p, 1985 r., 600 ccm, pomarańczowy, stan dobry,-1.200 
Zł. Wrocław, tel. 071/357-92-23 po godz. 18 
FIAT I26p, 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., 80 tys. km, 649 ccm, żółty, stan silnika, 
błacharki i lakieru b. dobry, zarejestrowany, nowe tablice, ku
bełkowe fotele, dodatkowe światło .stop*, po remoncie zawie
szenia I resorów, obrotomierz, pasy bezwł., rełingi dachowe, - 
1.300 zł lub zamienię na VW Polo, VW Golfa I, Poloneza, do 
remontu. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-08-82 po godz. 18 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, po remoncie sil
nika i skrzyni biegów, nowe tylne opony, RO Blaupunkt + 4 gło
śniki, nowy ukl. hamulcowy, nowy wahacz, nowe szerokie lu
sterka, dodatkowe światło .stop’ , lotnicze fotele, tylne szyby 
przyciemnione, - 1.600 zl. Jordanów Śląski, tel. 071/316-14-19 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, przegląd do 
05.2002 r., w ciągłej eksploatacji, - 1.000 zl lub zamienię na 
inny, z dopłatą. Krotoszyn, tel. 062/725-03-98, 0608/14-44-97 
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, alarm, stan dobry, -1.400 
zł. Legnica, tel. 076/852-27-57
FIAT 126p, 1985 r., niebiesko-szary, po remoncie silnika, -1.200 
zl. Lubań, tel. 075/722-66-71
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, lotnicze fotele, alterna
tor, zarejestrowany, stan b. dobry, • 900 zl. Michałów, tel. 
076/817-42-09, 0604/26-55-79
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, alterna
tor, zarejestrowany do 29.03.2002 r„ stan b. dobry, • 1.000 zl. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-76-05 
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, stan b. dobry, po remoncie silni
ka i błacharki, szerokie zderzaki, halogeny, lotnicze fotele, nowy 
akumulator, - 1.350 zl. Pobiel, woj. leszczyńskie, tel. 
065/543-81-90
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czarny, atrakcyjny wygląd, w cią
głej eksploatacji, ważny przegląd i OC, • 1.000 zl. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-25-17
FIAT 126p, 1985 r. stan dobry, zarejestrowany, • 700 zł. Ra
wicz, tel. 065/543-60-31
FIAT 126p, 1985 r., 652 ccm, kolor groszkowy, alternator, tylna 
szyba ogrzewana, lotnicze fotele, ciemne lampy, kołpaki, do
datkowe światło .stop*, gażnik po regeneracji, po wymianie pły
nów eksploatacyjnych, stan b. dobry, - 1.400 zł. Sobótka, tel. 
0601/19-42-42 po godz. 16
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, alternator, fotele lotni
cze, - 750 zł. Stare Bojanowo, gm. Śmigiel, tel. 065/516^52-76, 
0603/31-67-12
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, żółty, bagażnik dachowy, garażo
wany, nowy akumulator i łańcuch rozrządu, po remoncie układu 
hamulcowego, przegląd do 06.2002 r., do poprawek lakierni
czych, - 1.200 zł. Stary Węgliniec, tel. 075/771-11-99 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm wersja rajdowa, 2 silniki, 2 skrzy
nie biegów, hamulce tarczowe, 2 komplety kół, silnik ponad 50 
KM, sportowa kierownica, - 5.500 zl. Trzebieszowice, tel. 
074/868-92-26 Tomek
FIAT 126p, 1985 r., 97 tys. km, 650 ccm, ciemnobrązowy, I wła
ściciel, garażowany, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku, zadbany, w ciągłej eksploatacji, oryg. lakier, nowe opo
ny, - 2.800 zł. Wołów, tel. 071/389-15-39 
FIAT 126p, 1985 r., 83 tys. km, 650 ccm, brązowy, stan dobry, 
alternator, - 700 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-21-64 
FIAT 126p, 1985 r., 68 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, po re
moncie błacharki, lakierowaniu, dużo nowych części, stan b. 
dobry, - 1.700 zl. Wrocław, tel. 0603/76-57-30, 071/339-24-80 
FIAT 126p, 1985 r. do remontu, .na chodzie*, z dokumentami, - 
700 zł. Żagań, tel. 068/377-31-24 po godz. 19 
FIAT 126p, 1985 r., 30 tys. km, 650 ccm, brązowy, RO, bagaż
nik, zarejestrowany, - 1.500 zł lub zamienię na motocykl MZ 
251 ETZ. Żarów, tel. 074/858-90-52 
FIAT 126p, 1985/86 r., niebieski, po remoncie silnika, błacharki 
i lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r, 4 nadkola plastikowe, 
ogrz. tylna szyba, • 1.400 zł lub zamienię na nowszego Fiata 
126p. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 074/868-72-31 
FIAT 126p, 1985/86 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, szeroka 
deska, alternator, stan dobry, I rej. w 1986 r, - 1.350 zl. Lubin, 
tel. 076/846-06-29
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., niebieski, stan dobry, - 1.200 zł. Gajków, 
tel. 071/318-52-66, 0603/34-42-31 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, po remoncie kapitalnym 
błacharki i lakierowaniu, stan dobry, - 1.550 zł. Lubin, tel. 
076/846-15-81
FIAT 126p, 1986 r., zielony, centr. zamek, deska rozdz. nowego 
typu, zapłon w stacyjce, do poprawek lakierniczych, - 800 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-85-17
FIAT 126p, 1986 r. nowe opony, fotele, - 500 zł. Wrocław, tel. 
324-97-13
FIAT 126p, 1986 r., 45 tys. km stan blach idealny, po remoncie 
silnika (wszystkie szlify • 500 km), gruba kierownica, nowa de
ska, -opony, przegląd, RO, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-16-06, 788-58-82 po godz. 20 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm I właściciel od 1986 r., przegląd do 
10.2001 r, - 999 zl. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
FIAT 126p, 1986 r., 17 tys. km, 650 ccm, turkusowy, stan dobry, 
-1.150 zł. Bąków, tel. 077/415-24-16 
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, turkusowy, lotnicze fotele, alter
nator, nowe opony, po remoncie kapitalnym silnika, - 1.000 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/732-64-13, 0607/85-26-10 
FIAT 126p, 1986 r., biały, stan dobry, przegląd do 11.01 r, - 600 
zł. Gostyń, tel. 0502/40-38-05
FIAT 126p, 1986 r., 60 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, gara
żowany, stan techn. dobry, zadbany, nowe siedzenia, RO, -1.800 
zł. Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica, tel. 071/318-50-35 
FIAT 126p, 1986 r, 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, kubełko
we fotele, szeroka deska, - 1.400 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/819-91-70
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, stan średni, - 850 zl. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/390-55-58, 0609/40-01*55 
FIAT 126p, 1986 r., 96 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, oryginalny lakier, zadbany, przegląd do 08.2001 r., 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., czerwony, alternator, nowe opony, lampy z 
przodu, nowy akumulator (gwarancja), RM z kieszenią, -1.500 
zl. Legnica, ul. Łukasińskiego 36/6 
FIAT 126p, 1986 r., 64 tys. km, 650 ccm, niebieski, po remon
cie kapitalnym silnika i błacharki, nowe opony, hak, żarówki H4, 
plastikowe nadkola, szerokie zderzaki, przegląd do 02.2002 r., 
atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 1.750 zl. Legnica, tel. 
0603/19-43-16
FIAT 126p, 1986 r, 91 tys. km, 652 ccm, benzyna, żółty, prze
gląd do 05.2002 r., pilne, - 1.000 zł. Nysa. tel. 077/433-94-63 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, alternator, szerokie 
zderzaki, lotnicze fotele, pasy bezwł., tylne szyby uchylane, hak, 
ważne OC i przegląd, stan błacharki dobry, • 1.650 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-21-43
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, groszkowy, nowy akumulator, nowe 
opony (2 szt.), stan błacharki b. dobry, stan silnika i podzespo
łów dobry, garażowany, zadbany, I właściciel, ważne OC, -1.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/315-53-56
FIAT 126p, 1986 r., 55 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze siedze
nia, alternator, nowy typ deski, tylna szyba ogrzewana, prze
gląd do 2002 r., nowe przednie zawieszenie, stan dobry, -1.050 
zł lub zamiana na MZ 251. Sady Górne, gm. Bolków, tel. 
0607/69-68-31
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, pomarańczowy, lotnicze fotele, 
żarówki H4, nowe amortyzatory tylne - 700 zł. Strzegom, tel. 
074/855-04-23
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, • 1.000 zl. Swojków, tel. 
071/302-74-85
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, nowy resor, po remon
cie ukl. hamulcowego, szeroka deska rozdz., alternator, brak 
przeglądu, stan dobry, -1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 
0602/35-61-24
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, stan dobry, • 1.400 zł. 
Wtocław, tel. 350-27-57 v
FIAT 126p, 1986 r., 57 tys. km, 650 ccm, biały, - 1.200 zl. Wro
cław, tel. 0601/44-99-18, 071/349-25-28 po godz. 16

FIAT 126p, 1986 r. zapłon w stacyjce, stan dobry, opłacony, 
zarejestrowany, - 1.200 zl. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, alter
nator, ważny przegląd i OC, dużo nowych części, • 750 zł. V\fro- 
cław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1986 r. nowy lakier, szerokie zderzaki, nowy aku
mulator (gwarancja), fotele lotnicze, H4, • 1.200 zl. Wrocław, ul. 
Korwińska 8
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zięlony, nowe opony (2 szt.), po 
wymianie łożysk, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska, 
dmuchawa, lotnicze fotele, do poprawek blacharsko - lakierni
czych, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-99 
FIAT“126p, 1986 r., 62 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, za
płon w stacyjce, szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, alarm + 
pilot * 750 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT t26p, 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
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, groszkowy, stan dobry, alternator, 
lotnicze fotele, szerokie zderzaki, halogeny, szeroka deska, 
zapłon w stacyjce, bagażnik dachowy, części dodatkowe, -1.700 
zł. Wrocław, tel. 071/329-83-27, 0501/95-20-14 
FIAT 126p, 1986 r., 65 tys. km, pomarańczowy, bagażnik da
chowy, oryg. lakier, książka serwisowa, • 1.050 zł. Żary, tel. 
068/374-02-43, 0607/78-34-02
FIAT 126p, 1986/87 r.„ czerwony, szyberdach, lotnicze fotele, - 
1.000 zł. Opole, tel. 077/464-92-58 
FIAT 126p FL, 1986/87 r., 650 ccm, piaskowy, po remoncie bla- 
charki, duża deska, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, hak, RM szerokie zderzaki, garażowany, techn. spraw
ny, - 1.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-33-64 po godz. 18, 
0604/96-02-73
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm po remoncie silnika, błacharki i 
lakierowaniu, ważne OC i przegląd, - 1.800 zł. Świdnica, teł. 
0600/20-24-17
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, żółty, nowe opony, nowe amorty
zatory tylne, po remoncie silnika i skrzyni biegów, stan dobry, • 
1.350 zl. Wrocław, tel. 0608/50-62-21 
FIAT 126p, 1987 r. do remontu błacharki, • 850 zl. Brzeg Opol
ski. tel. 077/412-32-63
FIAT 126p, 1987 r„ 650 ccm, czerwony, szeroka deska, zde
rzaki, zapłon w stacyjce, alternator, lotnicze fotele, sportowa 
kierownica w 3 kolorach, tylne kola 185/70/43, zarejestrowany, 
- 1.300 zl. Buków k/Żarowa, tel. 074/850-72-19,0607/68-03-52 
FIAT 126p, 1987 r., 76 tys. km, 650 ccm, kolor piaskowy, alter
nator, szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, stan dobry, ważny 
przegląd (do 3.2002 r.), • 1.750 zł. Chomiąża, tel. 071/317-67-81, 
0606/51-12-90
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, groszkowy, po remon
cie silnika, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska, wyso
kie fotele, zadbany, - 1.750 zł lub zamienię na uszkodzony, z 
dopłatą. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-23-08 po godz. 16 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, alterna
tor, nowe przednie zawieszenie, nowa cewka, nowy aparat za
płonowy i gażnik, nowy rozrusznik, alarm, - 1.500 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/642-74-70
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, beżowy, pełny lifting, zapłon w 
stacyjce, stan b. dobry, -1.800 zł. Kłodzko.-tel. 074/867-92-98, 
0607/18-24-35
FIAT 126p FL, 1987 r.( 650 ccm, niebieski, stan dobry, po prze
glądzie, • 1.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-06 
FIAT 126p, 1987 r., 69 tys. km, 650 ccm, kolor groszkowy, nowa 
deska rozdz., 2 nowe opony, blacharka i silnik do małych po
prawek, brak przeglądu, • 650 zł. Legnica, tel. 076/722-40-45 
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, alternator, szeroka deska, stan 
dobry, - 1.600 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, nie wyma
ga napraw + wieża Yamaha z głośnikami, • 3.500 zł lub zamie
nię. Pieszyce, tel. 0606/12-46-23 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, bordowy, szeroka de
ska rozdz., nowe opony, szczęki i bębny, tylna szyba ogrzewa
na, nowe tablice, stan dobry, - 1.700 zl. Pieszyce, tel. 
0608/03-86-47
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, beżowy, alternator, szeroka de
ska rozdz., gruba kierownica, lotnicze fotele, szerokie zderza
ki, 2 nowe opony, nakładki na progi, garażowany, nie wymaga 
remontu, stan dobry, - 1.700 zł. Piskorzów, gm. Pieszyce, tel. 
074/836-90-33
FIAT 126p,.1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie błacharki, 
po remoncie silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, alternator, 
tylna szyba ogrzewana, RO, lotnicze fotele, H-4 i halogeny, 
garażowany, -1.900 zł. Rakowice Wlk., gm. Lwówek śląski, tel. 
075/782-32-73 po 17
FIAT 126p, 1987 r„ 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika i 
błacharki, szeroka deska, alternator, szerokie zderzaki, lotni
cze fotele, nowe opony, przegląd do 02.2002 r., w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, - 1.450 zł. Sobótka Zach., tel. 
0604/12-53-23
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, morski niebieski, po remoncie 
błacharki, ciemne szyby, lotnicze fotele, dmuchawa, szeroka 
deska, zderzaki, RO, 3 .stop*, - 2.500 zł. Szczawno Zdrój, tel. 
074/840-08-53
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, ważny przegląd, deska rozdz. nowego typu, -1.350 
zł. Trzebieszowice, tel. 074/814-80-91 
-FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, alternator, szeroka de
ska, nowy akumulator, -1.100 zl. Wojcieszyn, tel. 076/877-52-41 
FIAT 126p, 1987 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, garażowa
ny, zadbany, stan b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0609/35-24-87
FIAT 126p,. 1987 r., 60 tys. km, 652 ccm, granatowy, szeroka 
deska rozdzielcza, nowego typu, po wymianie tumika, nowe 
pokrowce, I właściciel, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-16-65, 
0606/73-98-09
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km I właściciel, deska rozdz. nowe
go typu, katalizator, alternator, tylna szyba ogrzewana, -1.350 
zł. Wrocław, tel. 0503/58-00-02
FIAT 126p, 1987 r., 113 tys. km, 650 ccm, niebieski, - 1.400 zł 
lub zamienię na nowyszy model Fiata 126p, do 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/315-12-42 po godz. 18 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, zapłon w 
stacyjce, stan b. dobry, zadbany, stan idealny, - 1.700 zl. Ziębi
ce, tel. 0602/37-79-98
FIAT 126p BIS, 1987/88 r., 700 ccm, czerwony, oryg. lakier, dużo 
nowych części, stan b. dobry, - 1.700 zł. Bielawa, tel. 
074/833-63-74
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, kolor kanarkowy, stan b. do
bry, zapłon w stacyjce, duża deska, alternator, kubełkowe fote
le, atrakcyjny wygląd, -1.900 zł. Dziewiętlice, tel. 077/431-37-22 
FIAT 126p, 1987/88 r., 85 tyś. km, 650 ccm, czerwony, nowe 
opony, nowy akumulator, ukl. wydechowy, ukl. hamulcowy i tar
cza sprzęgła, - 1.400 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-19-87 
FIAT 126p SL, 1987/88 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, alternator, nowe opony, RO, stan dobry, prze

gląd do 01.2002 r, - 1.900 zł. Reńska Wieś, gm. Parkosławice, 
tel: 077/435-75-94
FIAT126p FL, 1987/91 r., 600 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
lakier, po wymianie karoserii, zapłon w stacyjce, stan dobry, - 
2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/44-38-93 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 45 tys. km, 700 ccm, cytrynowy, stan b. 
dobry, • 1.350 zł. Lubin, tel. 076/846-58-75, 0607/77-98-23 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie kapital
nym błacharki, 2 nowe opony, nowy rozrząd, deska rozdz. no
wego typu, nowe tablice rejestracyjne, - 1.500 zł.- Nowojowice 
17, tel. 071/302-73-30
FIAT 126p, 1988 r., 72 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, ga
rażowany, alternator, nadkola, RO, nowe tablice, - 2.500 zł. 
Wtodaw, tel. 071/354-61-21, 0606/61-88-99 
FIAT 126p FL, 1988 r., biały, zapłon w stacyjce, alternator, dmu
chawa, nowe opony, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/312-42-22, 0600/16-82-28 
FIAT 126p FL, 1988 r., 82 tys. km, 652 ccm, czerwony, alterna
tor, fotele lotnicze, ogrzewana tylna szyba, zapłon w stacyjce, 
przegląd ważny do 05.2002 r., nowa deska, spoiler z przodu, 
halogeny, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/70-81-88 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, piaskowy, alternator, lotnicze fo
tele, zapłon w stacyjce, - 2.000 z ł, zamienię na większy. Zgo
rzelec, tel. 075/77548-30, 0603/22-50-23 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, błękitny, nowe opony i akumula
tor, zadbany, - 1.800 zł.., tel. 074/813-21-68 po godz. 20 
FIAT 126p, 1988 r. pełny lifting, aktualny przegląd, - 1.900 zł. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-27-63 po godz. 16 
FIAT 126p, 1988 r., 95 tys. km, czerwony, pełny lifting, zapłon w 
stacyjce, nowy akumulator, po remoncie silnika, • 1.700 zl. Dzier
żoniów, tel. 074/831-43-39
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, stan dobry, - 1.800 zl. 
Jugowice, tel. 074/845-32-36 wieczorem 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do 
09.2001 r., stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, ciemne szyby, 4 
halogeny, lotnicze fotele, spoiler, - 1.500 zł lub zamienię na piłę 
motorową. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, deska rozdzielcza no
wego typu, szer. zderzaki, zapłon w stacyjce, alternator, aku
mulator na gwarancji, zwrotnice po remoncie, nowe szczęki, 
cylinderek, rurka ham., przedni resor nowy, nowy tłumik, łańcu
szek rozrządu, przegląd do grudnia - 2.100 zł. Kwietno, gm. 
Malczyce, tel. 071/317-64-39
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, niebieski, lotnicze fotele, po 
remoncie silnika, nowe resory, I właściciel, • 1.400 zł. Lubin, tel. 
0609/64-10-06
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, szerokie zderzaki, al
ternator, do małych poprawek. - 1.750 zł. Mieroszów, tel. 
0605/43-49-49
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, aktualny przegląd, lot
nicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce, RO, • 2.000 zł lub 
zamienię na przyczepę rolniczą. MTędzybórz, tel. 062/785-65-62 
FIAT 126p, 1988 r. stan dobry, - 1.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-58-67
FIAT 126p, 1988 r., ciemnogranatowy, po remoncie błacharki 
(podłoga, progi), nowe opony, po remoncie silnika, stan b. do
bry, - 2.050 zł. Opole, tel. 0600/35-76-53 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, Pb/, biały, pełny lifting, stan do
bry, - 2.200 zl lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431-35-37
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, zarej., w ciągłej eksplo
atacji, dużo nowych części, atrakc. wygląd'- 1.500 zł. Polkowi
ce, tel. 076/749-64-87
FIAT 126p, 1988 r., 83 tys. km, 650 ccm, niebieski, bez rdzy, 
techn. sprawny, hamulce po remoncie, nowy rozrusznik, alter
nator, dmuchawa, rozruch w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, 
konserwacja, nadkola, - 2.450 zl. Polkowice, tel. 076/847-00-11 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700 ccm, biały, lotnicze fotele, po re
moncie, stan b. dobry, - 1.850 zł. Rogów, tel. 076/858-40-55 
FIAT 126p, 1988 r., 87 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
nowe opony, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, -1.600 zl. Skar- 
bimierz, gm. Brzeg, tel. 077/411-33-28 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, szaro-niebieski, zapłon w stacyj
ce. alternator, dmuchawa, szer. deska rozdzielcza, tylna szyba 
ogrzewana, plastikowe nadkola, stan dobry, brak przeglądu - 
1.600 zł. Sobótka, tel. 071/346-12-82 po godz.16 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, niebieski, pełny lifting, lotnicze 
fotele, po naprawie elementów błacharki i po lakierowaniu, 50% 
nowych części, stan b. dobry, - 2.400 zł lub zamienię na Peuge
ota 205 (benzyna), do naprawy. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 
0603/56-90-40
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, nowe zawieszenie, nowy ukł. kie
rowniczy, żarówki H4, hak, zwrotnice po regeneracji, RO, brak 
zderzaków, - 1.500l zł. Strzegom, tel. 074/855-00-41, 
0605/72-76-93
FIAT 126p, 1988 r., 66 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie błacharki, po lakierowaniu, stan b. dobry, - 2.200 zł. Suli
ków, tel. 075/778-73-41 .
FIAT 126p, 1988 r., 75 tys. km, 650 ccm, piaskowy, siedzenia 
lotnicze, RO *  kolumny, pełny lifting, stan b. dobry, przegląd 
ważny do 17.05.2002 r, • 2.500 zł. Ujeżdziec Wielki, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-89-72
FIAT 126p, 1988 r. stan b. dobry, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/373-76-79 grzecznościowy
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km garażowany, stan b. dobry, RM, 
przegląd do 2002 r. • 2.000 zl. Wrocław, tel. 071/328-97-45, 
0600/69-04-38
FIAT 126p BIS, 1988 r., 73 tys. km, 700 ccm, czerwony, nowa 
przekł. kierownicza, końcówki i akumulator, zadbany, aktualny 
przegląd, ładny lakier, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wocław, tel. 
071/327-49-02. 0501/81-53-62
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to bardzo dobry pomysł na SAMOCHÓD i nie tylko!
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075/642*49*34, 075/773-30*30, 077/454-64*08 
062/757:52*33, 068/363-64*22, 068/322*10*64 

065/529*28*41, 061/852*76*32, 853*34*09 
032/777-53-17,022/620-52-42,693-79-61,076/866-0446

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, stan dobry, zapłon w stacyj
ce, lotnicze fotele, nowe opony i akumulator, dużo nowych czę
ści, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/354-02-90, 0503/77-03-20 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, prze
gląd do 2002 r., po remoncie hamulców, akumulator na gwaran
cji, do małych poprawek lakierniczych, stan błacharki dobry, • 
1.800 zł. Wtodaw, tel. 071/372-72-73, 0605/65-58-22 
FIAT 126p FL, 1988 r., 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
RM + 4 głośniki, lotnicze fotele, nowe opony i akumulator, alarm 
+ pilot, nadkola, II właściciel, oryg. lakier, H4, 4 halogeny, kpi. 
dokumentacja (od zakupu), - 2.050 zl. Wrocław, tel. 
071/787-77-11, 0501/32-83-64
FIAT 126p, 1988 r., 59 tys. km, 650 ccm, niebieski, alternator, 
zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, - 1.100 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 - •
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, I właściciel, 
dużo nowych części, garażowany, w ciągłej eksploatacji, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-83-95
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, lotni
cze fotele, garażowany, bez korozji, po remoncie silnika (20 tys. 
km), - 1.700 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43 
FIAT 126p, 1988 r„ 650 ccm, groszkowy, po remoncie silnika i 
skrzyni biegów, nowy układ hamulcowy, lotnicze fotele, szero
kie zderzaki, dmuchawa, RO, stan idealny, - 2.300 zł. Żary, tel. 
068/374-91-95, 0604/59-60-95
FIAT 126p, 1988/89 r., czerwony, po remoncie błacharki, nowe

opony, części, • 1.600 zł. Grzmiąca, tel. 074/845-66-85, 
0601/18-14-03
FIAT 126p BIS, 1988/89 r, 702 ccm, czerwony, nowe opony, 
akumulator, lotnicze fotele, ciemne lampy, 3-drzwiowy, rozkła
dana tylna kanapa, obrotomierz, stan b. dobry, • 1.950 zł lub 
zamienię na motocykl. Lutynia, tel. 0607/82-60-10 
FIAT 126p, 1988/89 r., czerwony, zapłon wstacyjce, tylna szy
ba ogrzewana, alternator, - 990 zl. Strzegom, tel. 074/855-06-59, 
0603/76-20-31
FIAT 126p, 1988/89 r., biały, po remoncie skrzyni biegów, za
płon w stacyjce, blokada skrzyni biegów, • 2.100 zł. Wtodaw, 
tel. 071/351-82-64
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm do poprawek lakierniczych, -1.250 
zl. Lubin, tel. 0606/35-63-52
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, szerokie zderzaki, deska rozdz. 
nowego typu, alternator, - 1.700 zł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-12-17
FIAT 126p, 1989 r., szary, nowe opony, pełny lifting, - 2.000 zł. 
Strzelin, teł. 071/392-17-23 .
FIAT 126p BIS, 1989 r., 79 tys. km, 700 ccm, niebieski, RO, 
wycieraczka tylna, stan dobry, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-51-89
O  FIAT 126p BIS, 1989 r., bordowy metalic, I rej. w 

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

FIAT 126p, 1989 r.. 650 ccm, pomarańczowy. - 1.500 zł. Biela
ny Wrocławskie, tel. 071/311-04-71, 0603/98-21-35 
FIAT 126p, 1989 r., 83 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowy roz
rząd, dmuchawa, alternator, uszczelniony silnik, stan dobry, - 
2.150 zł. Bielawa, tel. 074/645-52-10,0602/87-02-08 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm. czerwony, nowy przegląd, po wy
mianie błotników przednich i tylnych, nadkoli zewn., progów, 
zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, rozkładane siedze
nia z 1992 r, - 2.800 zł. Bierutów, tel. 071/315-61-64 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, czerwony, oryg. lakier, zadbany, 
- 2.100 zl. Brzeg, tel. 077/411-90-08 .
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, -1.600 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-00-91 
FIAT 126p FL, 1989 r., 57 tys. km, czerwony, po przeglądzie 
tech., garażowany, konserwowany, pasy bezwł., pokrowce, - 
2.600 zł. Grodków, tel. 077/415-44-24 
FIAT 126p FL, 1989 r., 64 tys. km, 650 ccm, piaskowy, szyber
dach, lotnicze fotele, halogeny, pasy bezwładnościowe, 3 .stop*, 
dmuchawa el., rozruch na kluczyk, nowe tablice, po przeglą
dzie, • 2.700 zł. Jasień, tel. 0608/81-74-38 
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, stań dobry, 
po remoncie kapitalnym silnika - 2.200 zł. Jawor, tel. 
076/870-68-16
FIAT 126p, 1989 r., 12 tys. km, 652 ccm, benzyna, biały, alter
nator, zapłon wstacyjce, lotnicze fotele, alum. felgi w tym 2 koa 
zimowe, po remoncie silnika i skrzyni biegów. Jaworzyna I., tel. 
0600/33-73-75
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, stan dobry, lotnicze fotele, -
2.500 zl. Kamienica, tel. 077/431-71-40
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, duża deska, zapłon w 
stacyjce, alternator, kubełkowe fotele, ważny przegląd, atrak
cyjny wygląd, • 2.550 zł. Kłodzko, tel. 0608/48-90-23 
FIAT 126p FL, 1989 r., 72 tys. km, biały. - 2.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
FIAT 126p, 1989 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. do
bry, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, po remoncie, - 1.900 zł 
lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-99-28, 074/867-76-42 
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, 1989 r., 80 tys. km, czerwony, stan dobry, -1.900 zł. 
Lubin, tel. 076/847-69-66
FIAT 126p FL, 1989 r., 26 tys. km, 650 ccm, jasnobeżowy, prze
gląd do 5.2002 r., hak, nowe opony, pasy z tylu, uchylne tylne 
szyby, stan dobry, - 2.400 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-60 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, RO, - 2.100 
zł. Namysłów, tel. 077/419-22-39
FIAT 126p, 1989 r. garażowany, stan dobry, • 2.000 zł. Ogrodni
ca, gm. Środa śląska, tel. 071A317-41-00 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
zadbany, kubełkowe fotele, pełny lifting, stan techn. b. dobry, •
2.500 zl lub zamienię na inny samochód. Otmuchów, tel. 
077/431-35-37
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm. czerwony, zarejestrowany do 
03.2002 r., stan dobry, w ciągłej eksploatacji, nowe tablice, lot
nicze fotele, uchylne szyby, dmuchawa, - 1.600 zł lub zamienię 
na maszyny stolarskie. Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
FIAT 126p, 1989 r., beżowy, stan dobry, techn. sprawny, opła
cony, lotnicze siedzenia, tylna szyba ogrzewana, nowe koła 
przednie, garażowany, • 1.850 zł. Radzonice, gm. Dziadowa 
Kłoda, tel. 062/785-17-03
FIAT 126p, 1989 r„ 75 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, 2 
nowe opony, nowy akumulator, szeroka deska rozdzielcza, ga
rażowany, alternator, fotele lotnicze, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, stan dobry - 2.100 zł. Ratno Górne, gm. Radków, 
tel. 0601/08-69-85
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kolor piaskowy, nowe opony, za
płon w stacyjce, stan dobry, -1.800 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 
065/548-25-37
FIAT 126p; 1989 r., biały, alternator, zapłon w stacyjce, stan 
dobry, - 1.350 zł. Rzeczyca, tel; 071/317-66-03 po godz. 17 
FIAT 126p, 1989 r., 88 tys. km, 650 ccm, beżowy, garażowany, 
zadbany, bez wypadku, nowy akumulator, bagażnik dachowy, 
radioodtwarzacz, przegląd do 02.2002 r, • 2.500 zl. Syców, tel. 
062/785-50-78

FIAT 126p FL, 1989 r., 15 tys. km, 650 ccm, beżowy, po remon
cie silnika, skrzyni biegów, rozrządu, zwrotnic, hamulców, nowe 
lampy, 2 nowe opony, roczny akumulator, konserwacja, lotni
cze fotele, RM, nowa podsufitka, zapłon w stacyjce, stan b. 
dobry, • 2.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p, 1989 r., 652 ccm, niebieski, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, nowe opony, garażowany, bez wypadku. - 2.100 zł. 
Tuplice, tel. 068/375-70-46
FIAT 126p BIS, 1989 r., 79 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opo
ny, przegląd do 2002 r, • 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po wymianie nadwo
zia, po remoncie kapitalnym silnika, skrzyni biegów, zapłon w 
stacyjce, nowy resor, pasy bezwładnościowe, wysokie fotele, 
przegląd do 09.2001 r., stan idealny, - 2.550 zl. Wrocław, tel. 
071/347-60-14
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, silnik z roku 1992, - 2.000 zł. 
Wtocław, tel. 071/349-28-35
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, po remoncie silnika, ukła
du kierowniczego, hamulców, stan dobry, alternator, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, • 2.100 zł. Wrocław, tel. 0502/09-48-76 
FIAT 126p, 1989 r.. 85 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, lotni
cze fotele, alternator, szyberdach, dmuchawa, pena konserwa
cja, nowy akumulator, przegIŃd do 2002 r., zadbany, -1.850 zł. 
Wtocław, tel. 0501/92-42-62
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm lotnicze fotele, szerokie zderzaki, 
plastikowe nadkola, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 0600/83-51-07
FIAT 126p FL, 1989 r., 68 tys. km, 650 ccm, czerwony, po wy
mianie progów, błotników, nowy akumulator, lotnicze fotele, ra
dioodtwarzacz, alarm, po lakierowaniu, stan b. dobry, - 2.100 
Zł. Wtocław, tel. 071/345-41-16, 0603/29-53-50 
FIAT 126p, 1989 r., 35 tys. km, 650 ccm, czerwony, garażowa
ny, alternator, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyjce, szero
kie zderzaki, lotnicze fotele, tylna kanapa z zagłówkami, atrakc. 
wygląd, przegląd do 05.2002 r, - 2.250 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-77-98 po godz. 15, 0607/43-12-26 
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 70 tys. km, 703 ccm, seledynowy, 
stan b. dobry, - 2.000 zł. Lubin, tel. 076/724-67-50, 
0604/94-41-86
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 85 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan 
b. dobry, I rej. 04.90 r., zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, 
dmuchawa, lotnicze fotele, uchylne tylne szyby, alum. felgi, prze
gląd do 1212001 r., garażowany, zadbany, bez wypadku, stan 
opon b. dobry, bez korowi - 2.100 zł. Nysa, tel. 0600/43-27-65 
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, 
stan silnika i błacharki b. dobry, rozkł. siedzenia, nowy akumu
lator (gwarancja), garażowany, zadbany, - 2.600 zł. Opole, tel. 
077/456-49-18, 0600/27-94-72
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, groszkowy, lotnicze fotele, 
przyciemnione szyby, halogeny, duży spoiler. sportowy tiumik i 
kierownica, nadkola plastikowe, garażowany, stan b. dobry, -
3.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-05
FIAT 126p BIS, 1990 r., 55 tys. km, 700 ccm, biały, nowe amor
tyzatory, sprzęgło, opony, - 2-.350 zł. Wrocław, tel. 352-90-60 
FIAT 126p BIS, 1990 r., biały, nowe opony, stan b. dobry, • 2.700 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90, 0604/31-72-76 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan dobry, 
dmuchawa, alternator, uchylne tylne szyby, szerokie zderzaki, 
nowe opony, przegląd do 14.05.2002 r, • 1.800 zł. Dziwiszów, 
tel. 075/753-50-47
FIAT 126p, 1990 r., biały, badania techniczne do maja 2002 r., 
nowe opony, - 2.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318̂ 22-55, 
0607/32-36-67
FIAT 126p FL, 1990 r., 83 tys. km, 652 ccm, biały akryl, lakiero
wane zderzaki i lusterka, pasy bezwł., kubełkowe fotele, radio 
Alpina, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, stan idealny, • 
3.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-48, 0607/60-46-43 
FIAT 126p FL, 1990 r., 110 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie kapitalnym silnika, uchylne boczne szyby, tyl
na szyba ogrzewana, szerokie zderzaki, dmuchawa, zapłon w 
stacyjce, alternator, radio/- 1.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
0605/54-76-75
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, koła 13*, szerokie zderzaki, 
alternator, dmuchawa, stan dobry, - 1.700 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-73-50
FIAT 126p FL, 1990 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowa
ny, nowe opony, plastikowe zderzaki i listwy boczne, lotnicze 
fotele, odcięcie zapłonu, tylna szyba ogrzewana, aktualny prze
gląd, zapłon w stacyjce, konserwacja, bez korozji, stan idealny, 
- 2.300 zl lub zamienię na Skodę Favorit. Lądek Zdrój, tel. 
0604/93-43-11
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, szeroka deska rozdz., 
lotnicze fotele, do drobnych poprawek blacharskich, - 1.800 zł. 
Lubin, tel. 0501/62-29-48
FIAT 126p, 1990 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, zapłon w 
stacyjce, alternator, lotnicze fotele, plastikowe nadkola, po re
moncie silnika, nowy akumulator, resor, lampy H4, • 2.600 zł. 
Lubin, tel. 076/847-38-54, 0606/61-45-30 
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, lotnicze fotele, przegląd do 12.2001 r. + OC, - 1.630 zł. 
Lwówek śląski, tel. 075/782-33-45, 0600/18-17-59 
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, pełny lifting, po przeglądzie, - 
2.300 zł. Oleśnica, tel. 071/398-44-32 
FIAT 126p, 1990 r., - 1.800 zł lub zamienię na motorower Sim
son. Oleśnica, tel. 0607/04-21-84 
FIAT 126p, 1990 r., 95 tys. km, czerwony, nowe opony, II wła- 
ściciel, lotnicze fotele (czarny welur), nie wymaga napraw, -
3.200 zł. Oleśnica, tel. 0609/37-05-16
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, turkusowy, stan dobry, przegląd 
do 2002 r, - 1.980 zł. Oława, tel. 0607/50-47-07 ,
FIAT 126p, 1990 r., 65 tys. km, 650 ccm, szary, oryginalny la
kier, zapłon w stacyjce, stan techn. b. dobry, - 1.900 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-71-43
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, alterna-
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tor, wysokie fotele, i właściciel, garażowany, sten b. .dobry, -
2.100 zl. Pomianów Dolny, woj. wałbrzyskie, tel. 0^)2/88-26^8 
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, lotnicze fotele, - 2.200 zł. Prud
nik. tel. 0502/43-51-03
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, groszkowy, stan b. dobry, po re
moncie silnika, po remoncie blacharki, • 2.800 zl. Pustków Żu
rawski, gm. Kobierzyce, tel. 071/390-86-63 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika, 
zawieszenia przedniego, skrzyni biegów, pełny FL, lo.tnicze fo
tele, RO, tylna szyba ogrzewana, stan dobry, • 2.100 zł. Rocho- 
wice, woj. wrocławskie, teł. 0607/52-15-98 
FIAT 126p, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, przegląd do 
2002 r., w Ciągłej Eksploatacji, .alarm + odcięcie zapłonu, dmu-. 
chawa, rozruch w stacyjce, nowe amortyzatory, przednie za
wieszenie, - 3.000 zł. Sosnówka, gm. Podgórzyn, tel. 
075/761-08^14
FIAT 126p, 1990 r., 76 tys. km, 650 ccm, granatowy, nowe opo
ny, zapłon w stacyjce, dmuchawa, wysokie fotele, alternator, 
szerokie zderzaki, stan b. dobry - 2.550 zł. Stronie Śl., tel. 
074/814-17-51, 0600/60-76-53
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, bez 
wypadku, alternator, dmuchawa, zapłon w stacyjce, lotnicze 
fotele, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, - 2.650 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-60-63, 0607/67-47-27 
FIAT 126p, 1990 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, lifting, brak 
dmuchawy, stan dobry, uszczelniony silnik, po wymianie oleju, 
nowe sprzęgło, 6 mies. pompa hamulcowa, żarówki H4, tylna 
szyba ogrzewana, nowe drążki kier., blacharka do poprawek, •
1.350 zl. Świdnica, tel. 074/853-13-20 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 90 tys. km, 700 ccm, benzyna, granato
wy, stan dobry, - 1.800 zł. Świdnica, tel. 074/852-64-86 
FIAT 126p, 1990 r„ 44 tys. km, 650 ccm, biały, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny-lakier, lotnicze fotele, prze
gląd do 2002 rr - 3.200 zł. Wałbrzych, tek 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1990 r., 62 tys. km, 650 ccm, kasztanówy. ll właści
ciel, roczny akumulator, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, 
pasy bezwładnościowe, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-06-57, 0607/71-45-57
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm bezwypadkowy, garażowany, mały 
przebieg, atrakcyjny, sportowy wygląd, stan idealny, - 3.100 zł. 
Wrocław, tel. 342-16-15
FIAT 126p BIS, 1990 r., 68 tys. km, 703 ccm, niebieski, nowe 
amortyzatory, opony, po remoncie zawiesz., blachy, zarej., stan 
b. dobry, lotnicze fotele - 2.200 zł. Więcław, tel. 071/781-85-14, 
0501/25-05-96
FIAT 126p, 1990 r., 59 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, 
dmuchawa, 2 nowe opony, dodatkowe światło .stop’ , przekład
nia kierownicy listwowa, nowy akumulator, zapłon w stacyjce, 
zadbany, • 2.750 zł. Wrocław, tel. 071/357-35-68 
FIAT 126p FL. 1990 r., 62 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fote
le, stan dobry, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1990 r., piaskowy, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 
071/354-21-23
FIAT 126p, 1990 r., 62 tys. km, 650 ccm, kasztanowy, II właści
ciel, roczny akumulator, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, 
pasy bezwł., stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-06-57, 0607/71-45-57
FIAT 126p, 1990 r„ czerwony, stan dobry, - 2.250 zl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/810-31-68
FIAT 126p FL, 1990 r., 70 tys. km, 650 ccm, kolor oliwkowy, 
stan idealny, I właściciel, oryginalny lakier, garażowany, bez 
korozji, - 2.350 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43 
FIAT 126p FL. 1990/91 r., 652 ccm, czerwony, lotnicze fotele, 
szerokie zderzaki, zapłon w stacyjce, akumulator na gwarancji, 
stan dobry, - 2.550 zl. Brzeg Opolski, tel. 077/416-11-05, 
0604/44-18-52
FIAT 126p, 1990/91 r., 85 tys. km, 650 ccm, błękitny, pełny li
fting, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, sze
rokie zderzaki, żarówki H4, - 3.100 zł. Bukowice, tel, 
0605/39-14-99
FIAT 126p, 1990/91 r„ czerwony, nowy akumulator (gwaran
cja). stan b. dobry. - 2.100 zł. Gajków, tel. 071/318-52-66, 
0603/34-42-31
FIAT 126p, 1990/91 r„ 40 tys. km, perłowobiały, nowe zwrotni
ce, konserwacja, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.600 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-20-24
FIAT 126p, 1990/91 r., 40 tys. km', 650 ccm, perłowobiały, nowe 
zwrotnice, konserwacja, nowy akumulator, lotnicze fotele, stan 
b. dobry, - 2.400 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-20-24 
FIAT 126p FL. t990/91 r., 30 tys. km, 650 ccm noWe opony i 
akumulator, oryginalny lakier, lotnicze fotele, garażowany,-za
dbany, pełny lifting, - 2.750 zł. Strzelin, tel. 071/796-22-54, 
0608/40-49-78
FIAT 126p FL. 1990/91 r., 48 tys. km. 650 ccm. biały, tylna szy
ba ogrzewana, pasy bezwładnościowe, garażowany, RM, lotni
cze fotele, - 2.300 zł. Strzelin, tel. 0606/81-07-20 
FIAT 126p, 1990/91 r., 62 tys. km, 650 ccm, kolor ceglany, za
płon w stacyjce, lotnićze fotele, tylne szyby uchylane, szerokie 
zderzaki, RM, nowy akumulator (gwarancja), 2 nowe opony, •
2.900 zł. Wrocław, tel. 071/784-48-12 
FIAT 126p, 1991 r., niebieski, - 2.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-75-45
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, bez wypadku, pełny 
lifting, nowy akumulator, lotnicze fotele, nowe opony, tylna szy
ba ogrzewana, RO, dużo nowych części (rachunki), przegląd 
do 11.2001 r„ stan tecbn. b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/375-93-56 do godz. 17, 0501/75-46.24 
FIAT 126p, 1991 r., 40 tys. km, 650 ccm, niebieski, ospoilero
wany zadbany, stan, b. dobry, - 3.800 zł.^ary, tel.0606/16-83-09, 
068/375-99-22
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, kość słoniowa, - 2.200 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-17-83
FIAT 126p, 1991 r., 78 tys. km, 652 ccm, biały, stan dobry, za
płon w stacyjce, alternator, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fo
tele, pasy bezwł., szyberdach, dmuchawa, lampy H4, - 2.800 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-29-37 
FIAT 126p, 1991 r., 89 tys. km, 650 ccm. piaskowy, garażowa
ny, II właściciel, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, 
rozruch w stacyjce, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 02.2002 
r, - 2.300 zł. Jelenia Góra, tel. 761-22-00, 0609/42-25-84 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, atrakcyjny wygląd, 
kubełkowe fotele, - 3.300 zl. Kłodzko, tel. 0608/48-90-23 
FIAT 126p FL.-1991 r., 650.ccm lotnicze fotele, RO, nowe zwrot
nice, końcówki, szczęki, tylna szyba ogrzewana, garażowany, -
3.100 zł. Kotlisko, gm. Lwówek Śląski, tel. 0602/17-96-45 
FIAT 126p, 1991 r.,. 85 tysi km, 650 ccm, czerwony, dużo no
wych części, aktualny przegląd, stan dobry, - 2.700 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-71-48
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, stan dobry, - 2.600 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-76-30
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
skrzyni biegów, zwrotnic, sprzęgła, rozrządu, hamulców, nad
kola, konserwowany, zadbany, garażowany, nowy akumulator, 
bagażnik, lotnicze fotele, zegarek, nowy resor, wahacze, stan 
b. dobry, - 2.700 zł. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p, 1991 r., zielony, wersja eksportowa, tylne szyby 
uchylane, RO * kompakt, stan dobry, - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/34-85-98
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, żółty, szeroka deska rozdzielcza, 
zapłon w stacyjce, pasy bezvtfadnościowe, tylna szyba ogrze-; 
wana, pokrowce, kołpaki, RM, nowe opony, układ hamulcowy, 
akumulator, stan b. dobry - 2.850 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., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, po przeglądzie, nowy akumulator, po remoncie zawie
szenia i silnika, opony zimowe, zadbany, • 2.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/18-14-91
FIAT 126p, 1991- r„ 70 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opony, 
pełny lifting, szeroka deska, tylne szyby uchylane, stan b.do- 
bry, - 3.400 zł. Włóki, tel. 074/830-28-36 
FIAT 126p, 1991 r., 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ze
wnętrzny i tech. idealny, nowe opony, nowy akumulator, lotni
cze fotele, nowe tablice, przegląd do 03.2002 r, - 3.700 zl. Wro
cław, tel. 362-10-81 po godz. 16
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, alternator, szerokie zderza

ki, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 2.450 zł lub zamienię na 
Włększy.Tgorzelec, tel; 075/775-38-30,0603/22-50-23 
FIAT 126p, 1991/92 r., 40 tys. km III: właściciel, garażowany, 
zadbany, - 3.650 zł lub zamienię na większy z dopłatą do 1.500 
zl. Gromadka, tel. 076/817-20-84. 0608/64-91-54 
FIAT 126p, 1991/92 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, zapłon w 
stacyjce, dmuchawa, alternator, nowe opony i akumulator, -
2.800 zł. Karpacz, tel. 0603/55-06-26 
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, 1991/92 r., 51 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, pełny lifting, faktura zakupu, kubełkowe fotele, nowe sprzę
gło, bez wypadku, stan b. dobry, - 3.450 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-55-46
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 51 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, kubełkowe fotele, nowe opony, nowy akumulator, ga
rażowany, bez wypadku, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, •
3.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0606/57-40-64 
FIAT 126p, 1992 r., niebieski metalic, • 3.400 zl lub zamienię na 
Opla Kadetta, Forda Fiestę albo Fiata Uno. Oleśnica, tel. 
0605/83-78-18
FIAT 126p, 1992 r., 80 tys. kra, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
dmuchawa, 2 nowe opony, nowy akumulator, po remoncie skrzy
ni biegów, zwrotnicy prawej, hamulców i sprzęgła, -3.100 zł. 
Wtodaw, tel. 071/353-23-82, 0501/74-64-45 
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna stan b. dobry, 
po przeglądzie, ospoilerowany, alternator, lotnicze fotele, • 3.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0607/13-78-83 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, • 3.200 
zł. Kamienica, tel." 077/431-71-40 
FIAT 126p, 1992 r., 71 tyś. km, 650 ccm, czerwony, stań dobry, 
szerokie zderzaki, pasy bezwładnościowe, zagłówki, - 2.700 zł. 
Kamienica, gm. Paczków, tel. 0606/24-21-46 
F(AT 126p FL, 1992 r., 650 ccm, czerwony, nadkola od nowo
ści, bez oznak korozji, stanb. dobry, - 3.400 zł lub zamienię. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0607/79-39-31 
FIAT 126p, 1992 r., 903 ccm, żółty, przygotowany do rajdów, 
pełne wyposażenie rajdowe, ręczny hydrauliczny silnik ok. 60 
PS, filtr powietrza stożek, pilnie, • 3.700 zl. Legnica, tel. 
0501/83-83-64
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, zielony, plastikowe nadkola, •
3.000 zł. Lipniki, tel. 077/431-49-01
FIAT 126p, 1992 r., 68 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, • 
350 zł. Lubin, tel. 076/749-62-80
FIAT 126p, 1992 r., 98 tys. km, 650 ccm, turkusowy, pasy bezwł, 
• 2.700 zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0604/12-11-88 
FIAT 126p, 1992 r., niebieski metalic, - 3.400 zł lub zamienię na 
samochód Opel Kadett, Ford Escort, z blacharką do remontu, •
3.400 zł. Oleśnica, tel. 0605/83-78-18 
FIAT 126p, 1992 r., 87 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez wypad
ku, lotnicze fotele (nowe), nowy akumulator, zadbany, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, garażowany, - 2.700 zl. Rawicz, 
tel. 0604/97-38-95
FIAT 126p FL, 1992 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
oryginalny lakier, kubełkowe fotele, dmuchawa, RM, nowy aku
mulator, nowy tłumik, garażowany, stan b. dobry, - 3.480 zł łub 
zamienię na nowszy. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
FIAT 126p FL, 1992 r., 76 tys. km, 650 ccm, turkusowy, orygi
nalny lakier, bez wypadku, bogata wersja, głośniki, stan b. do
bry, • 3.750 zł. Wiązów, teł. 0605/05-93-66 
FIAT 126p, 1992 r., 77 tys. km, biały, pełny lifting, I właściciel, 
oryginalny lakier, - 2.900 zł. Wocław, tel. 071/352-22-79 
FIAT 126p, 1992 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie kapitalnym silnika, - 3.000 zł. Wocław, tel. 0601/89-29-34 
FIAT 126p FL, 1992/93 r„ 50 tys. km, 650 ccm, benzyna stan b. 
dobry, lotnicze fotele, zadbany, - 3.600 zł. Radwanice, tel. 
071/311-70-79
FIAT 126p, 1993 r., zielony, -3.500 zł. Góra. tel. 065/543-45-13, 
0603/08-49-61
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km. 650 ccm, biały, alternator, dmu
chawa, lotnicze fotele, 2 nowe opony, przegląd do 05.2002 r., 
stan b. dobry, możliwość zobaczenia we Wrocławiu. - 3.300 zł. 
Kudowa Zdrój, teł. 074/866-27-61, 0603/03-05-68 
FIAT 126p, 1993 r., 45 tys. km. 650 ccm, zielońy, stan b. dobry' 
lotnicze folele, pełny lifting, nowe uszczelki i układ hamulcowy, 
pasy bezwładnościowe, opłacony, zarejestrowany, zadbany, -
4.000 zl. Milicz, tel. 0609/40-34-01
FIAT 126p, 1993 r., 42 tys. km, 650 ccm, biały, stan'techn. b. 
dobry, pełny lifting, kołpaki, lotnicze fotele, akumulator bez wy
cieków, do drobnych poprawek blacharsko-lakierniczyćh, - 2.500 
zł lub zamienię na Forda Escorta, Opla Kadetta, Citroena BX. 
Staniszów, tel. 075/643-67-97, 0601/77-48-32 
FIAT 126p FL, 1993 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
bardzo dobry, garażowany, zadbany, dużo nowych części, po 
remoncie zawieszenia, nowe zwrotnice, tylna szyba ogrzewa
na, pasy z tyłu, pasy bezwładnościowe, oryginalny lakier, nie 
wymaga napraw, • 3.600 zł. Strzelin, tel. 071/796-19-99 
FIAT 126p, 1993 r., 86 tys. km, czerwony, radio, fotele lotnicze
- 3.300 zł. Świdnica, tel. 074/858-34-38
FIAT 126p, 1993 r., 50 tys. km. 650 ccm, czerwony, bez wypad
ku, nowy akumulator, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyj
ce, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/351-37-88 wieczorem, 0602/77-46-46 
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„ 650 ccm, czerwony, garażowany, lotnicze 
fotele, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, blokada kierownicy,
- 3.000 zł. Cieszków, tel. 0608/67-58-40
FIAT 126p FL, 1993 r., 55 tys. km, 652 ccm, jasnoniebieski, 
alternator, dmuchawa, pasy bezwł., tylne szyby uchylane, tylna 
szyba ogrzewana, RO, oznakowany, nadkola, zapłon w stacyj
ce, rozkładane fotele, stan b. dobry, - 3.900 zł. Dąbie, gm. Pro
chowice, tel. 076/858-43-19
FIAT 126p, 1993 r., - 3.500 zł. Gołębice, teł. 062/785-12-49 
FIAT 126p, 1993 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właściciel, 
bez wypadku, stan b. dobry, przegląd, - 3.700 zl. Grodków, tel. 
0604/09-15-64
FIAT 126p FL, 1993 r., 57 tys. km, 650 ccm oryginalny lakier, 
fotele z zagłówkami, radioodtwarzacz, garażowany, zadbany, 
stan b. dobry, - 3.100 zł. Kamiennik, woj, .opolskie, tel. 
0605/29-58-24
FIAT 126p, 1993 r., 70 tys. km, 650 ccm, zielony, oznakowany, 
radioodtwarzacz, konserwacja, pasy bezwł., pasy z tylu, stan b. 
dobry, - 3.200 zl. Kłodzko, tel. 074/647-37-86, 0502/04-39-54 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, garażowany, 
stan dobry, - 3.500 zł. Krzywa, tel. 076/817-75-52 
FIAT 126p, 1993 r., 68 tys. km, 650 ccm, zielony, alternator,, 
dmuchawa, rozkł. fotele, hak, tylna szyba ogrzewana, zapłon w 
stacyjce, plastikowe nadkola, - 3.500 zł. Lubań, tel. 
075/646-18-71
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, pełna dokumentacja, 
zagłówki w kolorze tapicerki, książka serwisowa, pasy bezwł., 
szeroka deska, szerokie zderzaki, RO + głośniki, H4, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, - 3.200 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 
0606/50-04-52
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm sportowy, wzmocniony silnik i wy
dech, aluminiowe felgi, spoilery, atrakcyjny wygląd, • 4.400 zl. 
Polanica Zdrój, teł. 074/868-41
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, niebieski, jotnicze fotele, tylne 
szyby uchylane, nowe opony, -.3.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, nowe zwrotnice, 
pompa paliwowa, przegląd do 02.2002 r., II właśddel, zadba
ny, stan techn. b. dobry, - 3.000 zł. Wodaw, tel. 071/339-21-95 
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys.’ km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
ogrzewana tylna szyba, pasy bezwładnośdowe, alternator, tyl
ne szyby uchylane, zapłon w stacyjce, rozkładane fotele, nad
kola, pasy z tyłu, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0608/18-83-86 
FIAT 126p, 1993 r., 68 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan dobry,
- 2.200 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1993 r., biały, stan dobry, - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 
0601/70-50-71
FIAT 126p FL, 1993 r., 73 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty,

przegląd do 04.2002 r., nowe opony, lotnicze fotele, pasy z tyu,
stan dobry, - 3.400 zł. Zawidów, teł. 075/778-80-46
FIAT 126p FL, 1993 r., 82 tys. km, 650 ccm, zielony, rozruch w
stacyjce, tylna szyba ogrzewaha, lotnicze fotele, oznakowany,
opony gwarancja, RO, nadkola, - 3.700 zł. Zimnik, gm. Jawor,
tel. 076/872-84-87, 0603/45-88-14
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 58 tys. km, czerwony, bez wypadku,
oryginalny lakier, garażowany, konserwacja, radioodtwarzacz,
lotnicze fotele, stan idealny, - 3.850-zł. Grodków, tel.
0604/09-15-64
FIAT 126p, 1993/94 r., 50 tys. km, czerwony, oryg. lakier, prze
gląd do 06.2002 r., tapicerka z tkaniny, stan b. dobry, • 3.700 zł. 
Michałowice, gm. Lubsza, tel. 077/411-90-08 
FIAT 126p, 1993/94 r., 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, oznako
wany, nadkola, po przeglądzie, I właśddel, mało eksploatowa
ny, pełny lifting, zadbany, stan idealny, - 3.400 zł. Nysa, tel. 
077/448-37-57, 0604/09-16-43
FIAT 126p, 1993/94 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
del, bez wypadku, pełne wyposażenie, dmuchawa, rozkł. sie
dzenia, stan idealny, • 3.200 zl. Starczówek, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
FIAT 126p, 1993/94 r., 40 tys. km, 650 ccm, turkusowy, lotnicze 
fotele, tylne szyby uchylane, nadkola, konserwacja, tylna szy
ba ogrzewana, dmuchawa, bez wypadku, stan idealny, garażo
wany. • 4.200 zł. Żarów, tel. 074/858-90-01, 0607/68-03-41 
FIAT 126p, 1994 r., 43 tys. km, niebieski, stan b. dobry, oryg. 
lakier, nowy akumulator, na gwarancji, alarm, welurowa tapi
cerka, tylne szyby uchylane, • 4.750 zł. Długołęka, teł. 
071/315-24-16 po godz. 19
FIAT 126p, 1994 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, lotnicze 
fotele, tapicerka z materiału, RO, oryginalny lakier, przegląd do
05.2002 r, - 3.900 zł. Biskupice, tel. 062/785-02-33 
FIAT 126p, 1994 r., 45 tys. km, czerwony, lotnicze fotele, prze
gląd do 06.2002 r., zadbany, • 3.900 zl. Brzeg, tel. 077/411-90-08, 
0503/84-86-50
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, zadbany, 
stan b. dobry, radioodtwarzacz, - 4.200 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-91-61 “
FIAT 126p FL, 1994 r., 86 tys. km, 650 ccm, seledynowy, welu
rowa tapicerka, garażowany, zadbany, - 3.600 zł. Kąty Wtodaw- 
skie, tel. 071/316-70-34 po godz. 17 
FIAT 126p EL, 1994 f., 98 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe 
opony, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, tylna szyba ogrze
wana, RO, • 4.200 zł. Raszowa, gm. Tarnów Opolski, tel. 
077/464-54-90
FIAT 126p, 1994 r., 74 tys. km, 650 ccm, czerwony, pasy bezwł., 
nadkola, radioodtwarzacz, garażowany, zadbany, - 4.100 zł. 
Syców, tel. 0602/37-32-66 '
FIAT 126p, 1994 r., 43 tys. km, turkusowy, oryginalny lakier, 
stan b. dobry, • 4.800 zł lub zamienię na Fiata 126p Cabrio. 
Wrodaw, tel. 0602/83-73-12
FIAT 126p el, 1994 r., 54 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
amortyzatory, - 4.400 zl. Wtodaw, teł. 071/787-23-35 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys.Htm, 650 ccm, turkusowy, I właści
ciel, zadbany, konserwacja, oryg. lakier, stan b. dobry, wszyst
kie opłaty, - 3.700 zl. Wtocław, teł. 071/352-63-88 
FIAT 126p ELEGANT. 1994 r.,71 tys. km, 650 ccm, turkusowy, 
lotnicze fotele, dodatkowe świaflo .stop*, halogeny, RO, dmu
chawa, nówy akumulator, tylna szyba ogrzewana, II właśddel, 
stan opon dobry, przegląd do 11.2001 r„ stan dobry, - 3.800 zł. 
Wrodaw. tel. 0501/29-77-20
FIAT 126p SKŁADAK, 1994 r., 52 tys. km. 650 ccm, niebieski, 
lotnicze fotele, radio, nowy akumulator (gwarancja), stan dobry,
- 1.850 zł. Wrodaw, teł. 354-23-95, 0603/55-24-45
FIAT 126p, 1994 r., czerwony, alarm, blokada zapłonu, dmu
chawa, II właściciel, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, 2 opo
ny zimowe, pasy z tyłu, qznakowany, - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 
0600/14-59-37
FIAT 126p el, 1994/95 r., 49 tys. km, niebieski, lotnicze fotele, 
tylne szyby uchylane, nowe opony i akumulator, immobilizer, 
alarm, centr. zamek, RO, - 5.000 zł. Prochowice, tel. 
076/858-55-66, 0503/73-02-32
FIAT 126p EL, 1994/95 r„ 46 tys. 1(m, czerwony, nowy lakier, 
żarówki H4, przegląd do 05.2002 r„ oznakowany, stan b. dobry,
- 4.600 zł. Wtodaw, tel. 071/316-58-50. 0606/95-33-16
FIAT 126p, 1995 r., 73 tys. km, zielony, przegląd do 05.2002 r, 
• 4.000 zł... tel. 0501/57-80-59
FIAT 126p EL, 1995 r., 42 tys. km, 650 ccm. zielony, tylne szy
by uchylne, tylna szyba ogrzewana, nowy akumulator, stan b. 
dobry, oryg. lakier, RO, - 5.300 zł. Legnica, tel. 076/721-58-08 
po godz. 18, 0607/56-37-22
FIAT 126p el, 1995 r., 25 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypadku, 
oryg. lakier, kupiony w salonie *  faktura, stan idealny,- • 5.700 
zł. Lubin, tel. 0604/79-22-69
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, tylne 
szyby uchylane, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, - 4.300 zł. 
Lubin, tel. 076/846-27-72
FIAT 126p el, 1995 r„ 46 tys. km, 650 ccm. czerwony, I właści
del, nowe opony, alarm, tylne szyby uchylane (atermiczne), 
oryginalny lakier, lotnicze fotele, • 4.700 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-30-45, 0604/48-93-49
FIAT 126p el, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, bagażnik dachowy, książka serwisowa, konserwacja, 
nadkola plastikowe, garażowany, - 4.600 zl. Strzelin, tel. 
071/392-22-80, 0607/82-88-62
FIAT 126p el, 1995 r„ 44 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ide
alny, I właścidel, garażowany, oryginalny lakier, przegląd do 
2002 r, - 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1995 r., 73 tys. km, zielony, przegląd do 05.2002 r,
- 4.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/57-80-59
FIAT 126p, 1995 r., 61 tys. km, niebieski, alternator, zapłon w 
stacyjce, książka serwisowa, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p el, 1995 r., 57 tys. km, zielony, stan b. dobry, bez 
korozji, konserwacja, nowe zwrotnice, nowe szczęki i bębny, 2 
nowe opony, • 5.000 zl. Wrocław, tel. 071/327-89-10, 
0603/22-33-41
FIAT 126p EL, 1995 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, lotnicze 
fotele, alarm *  2 piloty, stan b. dobry, - 4.700 zł lub zamienię na 
Opla Astrę, Vectrę, diesla, 91/92 r.. Zgorzelec, tel. 
075/771-38-66, 0600/38-18-45
FIAT 126p el, 1995 r., 650 ccm, demnożółty, - 5.000 zł. Złoty 
Stok, teł. 0600/85-16-94
FIAT 126p el, 1995/96 r., 40 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
garażowany, najbogatsza wersja, RO, stan b. dobry, - 4.700 zł 
lub zamienię na diesla. Strzelin, tel. 071/392-22-80, 
0607/82-88-62
FIAT 126p el, 1995/96 r., 50 tys. km, 650 ccm, perłowobiały, 
nadkola plastikowe, szyba ogrzewana, uchylane szyby, dmu
chawa, lotnicze fotele, przegląd do 04.2002 r., pasy z tyłu, koł
paki, zadbany, stan b. dobry, - 4.100 zł lub zamienię. Złoty Stok, 
teł. 074/817-57*93 po godz. 20, 0608/49-74-01 ,
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, I właściciel, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Stronie Śl.. tel. 074/814-26-13, 
0605/26-13-06
FIAT 126p, 1996 r.. 48 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowany, 
bez wypadku, techn. sprawny, zakonserwowany, fotele rozkła
dane, dmuchawa, nowy akumulator, 2 opony nowe, RM, właści
del niepalący - 5.100 zł łub zamienię na starszy. Śdbórz, tel. 
077/431-30-45, 0604/89-34-96
FIAT 126p EL SX, 1996 r., 25 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, garażowany, konserwacja, ważny przegląd, oznako
wany, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, tylne boczne szy
by uchylane, nadkola, RO ♦ głośniki, stan idealny, - 6.000 zl. 
Zębowice, gm. Paszowice, tel. 076/870-29-85, 0607/78-46-52 
FIAT 126p EL, 1996r., 40 tys. km, zielony, stanb. dobry, pełne 
wyposażenie, • 5.600 zł. Biskupice Oławskie, tel. 071/318-64-16, 
0606/34-80-58
FIAT 126p el, 1996 r., biały, bez wypadku, do drobnych popra
wek lakierniczych, - 4.400 zł. Chełmsko Śląskie, gm. Kamienna 
Góra, tel. 0603/47-19-43, 0603/22-64-11 
FIAT 126p, 1996 r., 34 tys. km, 652 ccm, benzyna, jasnozielo
ny, hak, Mul-T-Lock, kpi. nowych opon wielosezonowych, - 5.600 
zł. Głogów, tel. 076/835-50-37
FIAT 126p EL, 1996 r., 42 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, rozkładane, przegląd-do 06.2002 r., blokada skrzyni bie
gów, plastikowe nadkola, pełna konserwacja, kołpaki, prawe 
lusterko, po diagnostyce zawieszenia, po wymianie oleju, filtru.
- 6.000 zł. Karmin; gm. Śmigiel, tel. 065/518-55-82
FIAT 126p el SX, 1996 r., 650 ccm, czerwony, pełna dokumen

tacja, II wrtaśdcieł, centralny zamek ♦ 2 piloty, Mul-T-Lock, szy
berdach, lotnicze siedzenia, radioodtwarzacz, spoiler, dodatko
we światło .stop*, - 5.800 zl. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 
074/868-72-31
FIAT 126p el, 1996 r., 38 tys. km, 652 ccm, niebieski, oryginal
ny lakier, dmuchawa, rozkł. 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 
RAT 126p, 1996 r., 36 tyś. km, 650 ccm, turkusowy, stan ideal
ny, pełna dokumentacja, - 5.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
FIAT 126p EL, 1996 r., 32 tys. km, 650 ccm garażowany, RM, 
tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, blokada skrzyni 
biegów, stan b. dobry, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/847-44-03 
FIAT 126p, 1996 r. stan idealny, - 5.000 zł. Opole, tel. 
0604/45-68-01
FIAT 126p el, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowa
ny, I właśddel, oryginalny lakier, - 4.500 zł. Otmuchów, woj. 
opolskie, tel. 0608/72-56-19
FIAT 126p EL, 1996 r.. 30 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, 
konserwacja, plastikowe nadkola, hak, bagażnik dachowy, ga
rażowany, dodatkowe światło .stop”, alarm, bez wypadku, • 6.000 
zł. Rzeszotary, tel. 076/857-02-51 po godz. 17 
FIAT 126p el, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, benzyna, jasnogra- 
natowy, zadbany, ciemne szyby, alarm, dodatkowe światło .stop", 
lotnicze fotele, stan b. dobry, - 5.600 zl. Syców, tel. 
062/785-41-84
FIAT 126p, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowany, 
bez wypadku, rozkł. siedzenia, dmuchawa. RO, konserwacja, 
stan techn. b. dobry. I właściciel, zadbane wnętrze, - 5.100 zl. 
Śdbórz, tel. 077/431-30-45, 0604/89-34-96 
FIAT 126p el, 1996 r., 38 tys. km, 650 ccm, biały, konserwacja, 
plastikowe nadkola, garażowany, przegląd do 04.2002 r., tylna 
szyba ogrzewana, faktura zakupu, stan b. dobry, bez rdzy, -
5.100 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, tel. 
071/312-87-36
FIAT 126p el, 1996 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
del, garażowany, pasy z tyłu, bez korozji, - 5.100 zł. Wiązów, 
tel. 0605/05-93-66
FIAT 126p el SX, 1996 r., 29 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła- 
śdciel, faktura zakupu, alarm *  2 piloty, książka serwisowa, 
oznakowany, lotnicze fotele, uchylane szybki, po wymianie ole
ju i hamulców, możliwe raty przez komis, zadbany, nowy prze
gląd, - 4.950 zł. Wtodaw, tel. 071/372-95-45, 0606/21-01-20 
FIAT 126p, 1996 r., 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, dmuchawa, 
tylna szyba ogrzewana, podwójna konserwacja, immobilizer, 
kupiony w salonie, serwisowany, kpi. dokumentacja, I właści
del, - 6.000 zł. Wtodaw, tel. 071/326-08-31, 0501/15-88-10 
FIAT 126p el, 1996 r„ 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy aku
mulator, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/51-08-03
FIAT 126p EL, 1996 r., 44 tys. km, czerwony, do drobnych po
prawek blacharskich, faktura zakupu, oryg. lakier, bez wypad
ku, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, - 4.400 
zł. Wtodaw, tel. 071/348-26-11, 0601/21-75-42 
FIAT 126p el, 1996 r., 55 tys. km, 650 ccm.jczerwony, zadbany, 
radioodtwarzacz, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, nowe 
opony, plastikowe nadkola, przegląd do 06.2002 r., pokrowce, 
kołpaki, stan b. dobry, - 5.300 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82, 
0603/76-55-88
FIAT 126p el, 1996 r., 27 tys. km, 650 ccm, Pb/. czerwony, ory
ginalny lakier, książka serwisowa, garażowany, stan idealny, -
5.550 zl lub zamienię, na droższy, diesel, chętnie kombi. Złoty 
Stok,- teł. 074/817-54-18
FIAT 126p, 1996/97 r., 23 tys. km, zielony, radio, zagłówki, tyl
ne szyby uchylane, rozkl. siedzenia, • 6.400 zł. Bielawa, tel. 
074/833-58-86
FIAT 126p, 1996/97 r., 28 tys. km, 650 ccm, żółty, I właśddel, 
pełny lifting, tylne szyby uchylane, plastikowe nadkola, siedze
nia i boczki materiałowe, RO z kieszenią, zadbany, garażowa
ny, stan b. dobry. - 4.950 zł. Paczków, tel. 077/431-71-10, 
0608/03-49-43
FIAT 126p ELX, 1997 r., 34.tys. km, 650 ccm, żółty, dobrze utrzy
many, garażowany, zadbany, dużo nowych częśd, -6.900 zł. 
Strzelin, tel. 0606/21-95-33
FIAT 126p ELX, 1997 r., 39 tys. kra, 652 ccm, benzyna, grana
towy, pełna wersja, na gwarancji, możliwe raty, - 5.900 żl. Kro
toszyn, tel. 062/725-24-55, 0603/25-2.1-77 
FIAT 126p ELX, 1997 r., zielony, katalizator, uchylne tylne szy
by, RM, - 7.000 zl. Leszno, tel. 065/526-11-43, 0600/35-13-43 
FIAT 126p eix, 1997 r, 23 tys. km, czerwony, alarm, sportowe 
fotele. RM, stan b. dobry, przegląd do 4.2002 r, - 6.400 zł. Lu
dów SI., tel. 071/393-31-59 po godz. 18 
FIAT 126p, 1997 r., granatowy, stan b. dobry, I właścidel, faktu
ra zakupu, - 6.200 zł. Namysłów, teł. 077/410-40-61 po godz. 20 
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„ 32 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, I właści
del, faktura zakupu, nowe opony, stan b. dobry, - 5.800 zł. Oła
wa, tel. 071/313-44-29
FIAT 126p ELX, 1997 r., 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, kupiony w salonie, - 6.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-46-42
FIAT 126p el, 1997 r., 31 tys. km, 650 ccm, zielony, stan ideal
ny, I właścidel, garażowany, oryginalny lakier, faktura zakupu z 
Polmozbytu, przegląd ważny do 2002 r, - 5.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
FIAT 126p SX, 1997 r., 45 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
immobilizer, RO Pioneer, bagażnik, tylne szyby uchylane, tapi
cerka z materiału, zadbany, I właśddel, - 6.300 zl. Wrodaw, tel. 
071/373-83-71 po godz. 17, 0601/31-30-38 
FIAT 126p, 1997/98 r., 37 tys. km, 650 ccm, czerwpny, stan 
idealny, • 5.700 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 0603/59-73-81 
FIAT 126p elx, 1998 r., 37 tys. km, 650 ccm, granatowy, gara
żowany, nadkola, stan techn. b. dobry, - 6.400 zł. Droszów 5, 
gm. Trzebnica, tel. 071/387-18-91 
FIAT 126p el, 1998 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, nadko
la, konserwacja, tylna szyba ogrzewana, radio, - 7.000 zł (moż
liwość częśdowego skredytowania). Leszno, tel. 065/534-05-44, 
0504/90-89-91
FIAT 126p el, 1998 r., 23 tys. km, granatowy, I właśddel, gara- 
żowanyr pełna dokumentacja, - 6.000- Zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-80-88
FIAT 126p elx, 1998 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony. I właści
del,-bez wypadku, garażowany, katalizator, zabezpieczenie 
antykorozyjne, uchylne tylne szyby, ogrz. tylna szyba, dmucha
wa, zagłówki tylne i przednie, alarm + pilot, jmmobilizer, najbo
gatsza wersja, stan idealny, - 7.100 zl lub zamienię. Legnickie 
Pole; tel. 076/858-21-00, 0606/42-07-27 
FIAT 126p, 1998 r., 28 tys. km, zielony, stan b. dobqr. konser
wacja, przegląd do 2003 r., lotnicze fotele, RO i 4 głośniki, nowe 
świece, - 7.200 zł lub zamiana na Polonez, po 95 r.. Twardogó
ra, tel. 071/315-88-47, 0601/48-21-91 
FIAT f26p elx, 1998 r.. 40 tys. km, 650 ccm. benzyna, zielony, 
oryginalny lakier, I właścidel, najbogatsza wersja, RM, oznako
wany, uchylne szybki, garażowany, nadkola, stan b. dobry, • 
6.980 zł lub zamienię na Poloneza, Skodę, Fiata 126p. Wał
brzych, tel. 074/848-31-59
FIAT 126p elx, 1998 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, alarm, 
zadbany, - 7.000 zł. Wtodaw, tel. 0501/73-39-14 
FIAT 126p elx, 1998 r., 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm, Mul-T-Lóck, katalizator, nadkola, konserwa
cja, najbogatsza wersja, przegląd do 02.2003 r., stan b. dobry, •
7.100 zł. Wrodaw, tel. 071/336-32-92
FIAT 126p, 1998/99 r.( 23 tys. km, 650 ccm, czerwony, immobi
lizer, dmuchawa, szyba ógrzewana, plastikowe nadkola, - 7.300 
zl lub zamienię na Peugeota Partnera, towos, 5-osobowy. Strze
lin, tel. 0608/83-06-99
FIAT 126p, 1998/99 r., 25 tys. km, zielony, kupiony w salonie, 
blokada skrzyni biegów, RO ♦ głośniki, nadkola, zadbany, • 7.600 
zł. Wtodaw, teł. 0501/40-34-93
FIAT 126p TOWN SX, 1999 r., 11 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
garażowany, faktura zakupu 31.08.1999 r, • 10.000 zł lub za
mienię na większy, z dopłatą. Borów, tel. 071/393-33-62 
FIAT 126p TOWN, 1999 r., 17 tys. km, zielony, kupiony w salo
nie, I właściciel, stan b. dobry, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 
071/336-93-55

FIAT 126p el, 1999 rM 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, I właści
del, kupiony w salonie, bez wypadku, książka serwisowa, ser
wisowany, blokada skrzyni biegów, możliwe raty przez komis, 
zdjęde www.gosia.gratka.pl, stan idealny, • 7.100 zl. Wrodaw, 
tel. 071/357-24-52, 0605/62-33-21 
FIAT 126p, 1999/00 r„ 28 tys. km, - 8.500 zł lub zamienię na 
VW Golf II diesel. Dębina, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-89-03 po godz. 18
FIAT 126p, 1999/00 r., pomarańczowy, - 7.400 zl. Głubczyce, 
tel. 0502/31-85-55
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 16 tys. km. 650 ccm, żółty, immobi
lizer, I właściciel, autoryzowany w ASO, stan b. dobry, wyposa
żenie standardowe, 4 zagłówki, tapicerka z materiału, wewnątrz 
nie palono papierosów • 9.200 zl. środa Śląska, tel. 
0606/64-42-71
FIAT 126p, 2000 r., 22 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, •
9.300 zl. Świdnica, tel. 0603/39-79-78 
FIAT 126p ELX, 2000 r., granatowy, katalizator, faktura zakupu, 
książka serwisowa, bez wypadku, przegląd do 06.2003 r., stan 
idealny, - 9.500 zl. Wrodaw, tel. 0607/56-71-37 
FIAT 127, 1973/82 r., 1050 ccm, różowy metalic, po remonde 
silnika, blach., 5-biegowy, szerokie zderzaki, tylne szyby uchyl
ne, nowy typ wnętrza, atrakc. wygląd, w pełni sprawny techn., 
brak przeglądu - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/328-90-54, 
0501/41-86-52
FIAT 127,1980 r., 58 tys. km, 1050 ccm, granatowy, nowa pom
pa wodna i akumulator, stan dobry, - 650 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-23-88
FIAT 131,1980 r, 180 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan techn. 
silnika, skrzyni biegów i tylnego mostu b. dobry, stan nadwozia 
dobry, - 800 zl. 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 SUPERMIRAFIORI, 1984 r., 1800 ccm, biały, szyber
dach, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, hak, -
2.200 zł. Wtodaw, tel. 0606/33-90-79 ' *
FIAT BARCHETTA, 1995 r., 60 tys. km, 1700 ccm, zielony me
talic, RO, - 45.000 zł. Środa Śl., tel. 0501/05-00-76 
FIAT BARCHETTA, 1996 r., 35 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
pełne wyposażenie, po tuningu, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 
354-02-52
FIAT BRAYA, 1996 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy, 
ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szy
by, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, reg. kierownica, RO, stan 
b. dobry, • 21.500 zł. Wtodaw, tel. 0501/50-48-82 
FIAT BRAYA, 1996 r., 52 tys. km. 1600 ccm, benzyna kupiony 
w salonie, I właśddel, el. otw. szyby. RM - 21.700 zł. ., tel. 
0605/61-98-11'
FIAT BRAVA 1996 r., 82 tys. km, 1400 ccm. 12V, jasnozłoty 
metalic. kupiony w salonie, II właśddel, wspomaganie kierow
nicy, el. otw. szyby, immobilizer, blokada skrzyni biegów, alumi
niowe felgi, centralny zamek, szyby atermiczne, lampy soczew
kowe, - 20.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-11-11, 
0605/3tf-68-77.
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, - 21.900 zł (możliwe raty lub za
miana). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT BRAVA, 1996 r., 87 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, kata
lizator, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, RO, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, reg. kierownica, 
kierowca nie palący, pilnie, - 19.900 zl. Praszka, tel. 
034/359-19-94
FIAT BRAVA, 1996 r.. 54 tys. km, 1400 ccm, 12Y. perlowonie- 
bieski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, eł. 
otwierane szyby, reg. fotel kierowcy i kierownica, poduszka pow., 
centralny zamek, immobilizer, radioodtwarzacz + inst CD, ga
rażowany, zderzaki i kołpaki w kolorze nadwozia, I właścidel, -
21.000 zł lub zamienię na Peugeota Experta, diesla, z dopłatą. 
Trzebnica, tel. 071/312-17-93, 0602/50-50-31
FIAT BRAYA, 1996 r., 1400 cćm stan b. dobry, -19.000 zl. Żary, 
tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
FIAT BRAYA, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, czerwony, I rejestr, 
w 1998 r., dwie poduszki pow., klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, regulacja fotela i świateł, dzielona kanapa, elektr. otw. szy
by, - 24.500 zł. Wrodaw, tel. 0502/63-23-62 
FIAT BRAYA, 1997 r., 67 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, 100 KM, poduszka powietrzna, elektr. otw. szyby, centr. 
zamek, RO, wspomaganie, regulacja wysokości fotela i kierow
nicy, zadbany, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 355-77-02 lub 
0604/57-75-53
FIAT BRAYA, 1997 r„ 53 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, udokum. przebieg, 
garażowany, - 23.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/783-66-10 
FIAT BRAYA, 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 zł. Bralin, tel. 062/78.1-29-65 
w godz. 9-18, 0603/13-97-64
FIAT BRAVA, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony meta
lic, stan tech. idealny, klimatyzacja, el. reg. światła, el. otw. szy
by, centr. zamek, wspomaganie kier., reg. kierownica, reguł, fotel 
kierowcy, RO, immobilizer, alarm * pilot, halogeny, alum. felgi 
Borbet oszczędny, - 23.800 zł. Legnica, tel. 076/862-79-23 wie
czorem, 0603/43-92-05
FIAT BRAYA elx, 1997 r„ 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, złoty me
talic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, wspomaganie, welurowa tapicerka, halogeny, • 24.300 zł. 
Leszno, teł. 065/529-46-48, 0603/13-81-23 
FIAT BRAYA, 1997 r., 87 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, kupiony w Polsce, -
23.000 zł. Stanisław Zah, Niedoradz, gm. Otyń, ul. M. Markie- 
wiczowej 10, tel. 0606/76-10-90
FIAT BRAYA, 1997 r., 42 tys. km. 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, RO, wspomaganie, el. otw. szyby, blokada skrzyni bie
gów, regal, fotel kierowcy, poduszka pow., garażowany, serwi
sowany stan b. dobry, - 24.50Q zł. Opole, tel. 077/453-02-60 
O  FIAT BRAVA 1.9 TD, 1997/98 r., 69 tys. km, fiole

towy metalic, wspomaganie i reg. kierownicy, 
centr. zamek, reguł, fotel kierowcy, el. reg. iuster- 
ka, szyby i reflektory, szyberdach, halogeny, ory
ginalny RM, w kraju od tygodnia, stan idealny, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 22.500 
zł. Rawicz, te l. 0605/78-94-65, 0605/22-90-89 
01033011

FIAT BRAYA SX, 1998 r„ 72 tys. km, 1400 ccm, niebieski meta
lic, alarm + 2 piloty, dzielone kanapy RO z RDS, nowe waha
cze, amortyzatory, tarcze, klocki ham. i paski, wymienione ole
je i płyny, kupiony w salonie, I właścidel, - 23.500 zl. Brzeg, tel. 
0609/27-94-18, 0609/35-17-01
FIAT BRAYA HSX, 1999 r„ 60 tys. km. 1600 cćm, 16V. błękitny 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, poduszki 
pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, halogeny, immobili
zer, alum. felgi 15*, nowe opony, RM+CD. stan idealny, - 27.900 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
0602/36-07-03
FIAT BRAVA, 2000 r., 11 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny meta
lic, 103 KM 4 pod. powietrzne, el. reg. reflektory i kierownica, 
pirotechniczne pasy, el. otw. Szyby, klimatyzacja, podgrzewane 
lusterka, - 37.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-57-62 po godz. 17 
FIAT BRAVA, 2000 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny meta
lic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby. 2 poduszki pow., el: reg. 
lusterka, podgrz. fotele, pół roku gwarancji, alum. felgi, opony 
zimowe, - 38.800 zł. Syców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17 - 
FIAT BRAYA 2000 r„ 3 tys. km. 1200 ccm, 16V, zielony meta
lic, reg. kierownica, ABS, wspomaganie, kupiony w salonie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów. alarm, - 32.000 zł. Żmigród, tel. 0607/21 -1 
FIAT BRAVO, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy, 2x 
poduszka pow., elektr. otw. szyby i szyberdach, ABS. wspoma
ganie, sportowe zawieszenie, zadbany, - 27.000 zł. Świebodzi
ce, tel. 0501/60-91-14
FIAT BRAVO, 1997 r., 27 tys. km, 1600 ccm. 16V, kolor morski 
metalic, centr. zamek, szyberdach, RM, 2 pod. powietrzne. -
19.000 zł. Legnica, teł. 076/862-97-09
FIAT BRAVO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm.TDi, zielony meta
lic, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
szyberdach, zadbany, - 29.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
FIAT BRAYO GT, 1998 r., 59 tys. km. J900 ćcm. TDI, czarny,
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PROMOCJE*:

Wyprzedaż Pojazdów Demonstracyjnych 
SEICENTO 
PUŃTO
PALIO 1 upusty ^  **° negocjacji
. . .  ■ iS y  II kredyt od 0.0% FBP
MAREA -« a i

III ubezpieczenia od 3% (pakiet)
BRAVA IV gwarancja do 3 lat (100 tys. km)
MULTIPLA 
ALFA ROMEO 147
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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; SALON: ul. Szewska 69/70, tel. 344-21-52; 

CZYNNE CODZIENNIE od 9.00 do 18.00, w SOBOTY od 9.00 do 15.00

100 KM, klimatyzacja, poduszka pow, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, oznakowany, reg. kierownica, reguł, fo
tel kierowcy, halogeny, immobilizer, alum. felgi, RO z RDS, 
atrakc. wygląd, - 28.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-26-30, 
0606/23-14-59
FIAT BRAYO, 1998 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, RM, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/571-22-88,0607/38-00-40 
FIAT BRAVO, 1998 r„ 94 tys. km, 1900 ccm, TDi, 100 KM, gra
natowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 27.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 0603/85-26-46 
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 63 tys. Km, 1900 ccm, turbo 0, nie
bieski metalic, 100 KM, el. otw. szyby, centralny zamek, RM 
stan b. dobry, - 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-68, 
074/840-27-58
FIAT BRAVO, 1998 r., 64 tys. km, 1900 ccm, turbo 0, niebieski 
metalic, 100 KM. centralny zamek, immobilizer, el. otwierane 
szyby, radioodtwarzacz, wspomaganie kier., stan idealny, •
27.500 zi. Wałbrzych, tel. 074/880-53-48 
FIAT BRAVO, 1998/99 r., 14 tys. km. 1240 ccm, morski, ABS, 
pełne wyposażenie elektr., do sprowadzenia, oryginalny prze
bieg, książka serwisowa, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-12-20
FIAT BRAVO, 1999 r., 15 tys. km, 1200 ccm, 16V,.turkusowy 
metalic, 4 poduszki pow., centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, RO z RDS, kubełkowe fo
tele, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, I rej. w 05.2000 r., 
stan b. dobry, - 21.900 zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-38, 
0607/09-45-05
FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 82 tys. km, 9Q0 ccm, biały, stan 
dobry, • 8.500 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 102 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
centralny zamek, alarm ♦ pilot, zegarek, dodatk. światło .stop*, 
tylne szyby uchylane, garażowany, II właściciel, - 8.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/15-54-86
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 81 tys. km, 704 ccm, biały, stan 
dobry, inst. gazowa, butla w kole zapasowym, hak, bagażnik, 
tylne szyby uchylane, alarm, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 
071/354-39-81
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 68 tys. km, 700 ccm, morski 
metalic, aluminiowe felgi, tylne szyby uchylane, wskaźnik tem
peratury, zegar, zadbany, • 7.700 zł. Wrocław, tel. 071/327-41-74 
po godz. 21, 0607/17-99-33
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, 
radioodtwarzacz, .stan b. dobry, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 
071/787-44-01, 0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 110 tys. km, 704 ccm. niebieski 
metalic, II wrfaśdciel, nowy akumulator, zegarek, alarm, stan b. 
dobry, • 8.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-20-83 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 58 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, • 7.600 zł. Lubin, tel. 076/846-87-91 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 700 ccm, niebieski, oznakowa
ny, blokada skrzyni biegów, nowy akumulator (gwarancja), ze
gar cyfrowy, zadbany, stan b. dobry, - 8.300 zl lub zamienię na 
inny, o poj. do 1200 ccm. Mieroszów, tel. 074/880-00-73 po 
godz. 20.30
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 108 tys. km, 700 ccm, turkuso
wy, I właściciel, kupiony w salonie, zegarek, tylne szyby uchy
lane, • 8.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-95 po godz. 16 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 71 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czarny, stan techn. dobry, kpi. opon zimowych, dzielona tylna 
kanapa, tylne szyby uchylane, tylna wycieraczka, odcięcie za
płonu. RM, garażowany, zadbany, • 7.900 zł lub zamienię. Wto
cław. tel. 071/349-43-93
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 72 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, zadbany, nowe amortyzatory, stan opon dobry, 
oryginalny lakier, • 8.300 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/816-09-82
FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 65 tys. km, 704 ccm, turkusowy, 
radio, uchylne szyby, wskaźnik temp. wody, - 8.200 zł. Kłodzko, 
tel. 0607/27-25-55
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 704 ccm, czerwony, pełna doku
mentacja, książka serwisowa, komplet nowych opon, nowy aku
mulator, RO, el. zegar, nadkola, konserwacja, atermiczne szy
by. tylna szyba ogrzewana, tylna wycieraczka, zadbany, stan b. 
dobry, - 7.800 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 61 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, nowe opony, garażowany, tylne szyby uchylane, RO z 
RDS, - 8.700 zł. Opole. tel. 0602/72-21-93 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 124 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
szary metalic, boczne szyby uchylane, stan dobry, - 7.500 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-00-47 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 49 tys. km, 900 ccm. bordowy, 
el. otwierane szyby, szyberdach, centralny zamek, alarm + 2 
piloty, nowy akumulator, garażowany, wersja eksportowa, - 9.500 
zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km, 704 ccm, bordowy 
metalic, bez wypadku, alarm, boczne listwy, blokada skrzyni 
biegów, komplet opon zimowych i letnich z felgami, RM, prze
gląd do 01.2002 f, - 9.000 zł. Wilamowa, gm. Paczków, tel. 
0605/42-02-65
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 73 tys. Jem, 700 ccm, benzyna, 
zielony, stan b. dobry, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 0604/95-93-70 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 80 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
bordowy, blokada skrzyni biegów, alarm, pokrowce, radioodtwa  ̂
rzacz, oznakowany, stan b. dobry, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
0504/94-78-00
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 70 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, zegarek elektroniczny, tylne szyby uchylane, blokada za
płonu, garażowany, stan b. dobry, - 8.200 zł lub zamienię na 
Opla Corsę, Fiata Punto, Renaulta Twingo. Nowa Ruda, tel. 
074/872-26-00, 0607/53-68-12
FIAT CINOUECENTO,-1993/94 r., 72 tys. km, 903 ccm, biały, 
alarm, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, zegarek, 
szyby atermiczne, stan b. dobry, bez wypadku, przegląd do
25.05.2002 r, - 8.900 zł. Paczków, tel. 077/431-75-22, 
0608/22-53-16
FIAT CINOUECENTO SX, 1993/94 r., 115 tys. km, 900 ccm, 
czerwony, alarm, centralny zamek z pilotem, pełna dokumenta
cja, obrotomierz, zegar, RO, uchylne tylne szyby, ogrzewana 
tylna szyba, 4 zagłówki, pokrowce, nadkola, garażowany, prze
gląd do 05.2002 r, • 9.500 zł. Radzików, gm. Lagiewiki, tel. 
071/393-97-04
FIAT CINOUECENTO, 1993/97 r., 52 tys. km, 900 ccm. ciemno
zielony. stan b. dobry, ocynkowane blachy, el. otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek, radio z kieszenią, zegarek, tylne szyby 
uchylane, zadbany, - 9.800 zł. Lubawka, teł. 075/741-13-45 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 220 tys. km, 700 ccm garażowa
ny, I właściciel, • 9,000 zł. Katowice, tel. 032/255-78-44 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 899 ccm, niebieski 
metalic, stan b. dobry, - 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, zielony metalic, II wła
ściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, atermiczne szyby, ra
dio, stan b. dobry, - 10.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-95 po 
godz. 16
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 59 tys. km, 704 ccm, biały, I wła
ściciel, alarm - 8.500 zł, Wtodaw, tel. 071/362-33-89 
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. Wtodaw, tel. 0601/11-63-64 
(k00093)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 68 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
oryginalny lakier, dzielona tylna kanapa, alarm, zegarek, tylne 
szyby uchylane, stan dobry, • 8.000 zł lub zamienię. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/843-97-99, 074/844-27-29 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 59 tys. km, 700Tccm, zielony 
metalic, faktura ♦ książka serwisowa, nadkola, RO, dzielona 
tylna kanapa, atermiczne szyby, zadbany, garażowany, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, - 8.500 zl. Chałupki, tel. 
074/819-91-47
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 71 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, garażo
wany, • 8.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832r01-48 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 65 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, oryginalny lakier, bez wypadku, 
alarm, Mul-T-Lock, RO, boczne szyby uchylane, oznakowany, 
garażowany, - 7.900 zł. Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 54 tys. km. 700 ccm, zielony

metalic, bez wypadku, garażowany, bogata wersja, boczne szy
by uchylane, zegarek, alarm, oddęcie zapłonu, atrakcyjny wy
gląd, - 8.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Paczków, tel. 
077/431-70-81, 0600/16-19-90
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, stan techn. b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię na inny 
samochód. Paczków, tel. 077/431-71-43 
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., 74 tys. km, 704 ccm, niebiesko- 
zielony metalic, dwukolorowy lakier, szyberdach, blokada skrzyni 
biegów, szyby tylne uchylne, - 9.200 zi. Świdnica, tel. 
0604/64-69-36
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 40 tys. km, kolor morski metalic, 
alarm, blokada skrzyni bieaów, stan b. dobry, • 9.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Świebodzice, tel. 074/854-03-59, 
0601/58-20-53
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 45 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
b. zadbany, mało eksploatowany, I właściciel, alarm, RO, tylne 
szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zegar cyfrowy, nowy 
akumulator i 1 opona, stan b. dobry, • 11.500 zł. Wtodaw, tel. 
.071/324-24-53
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 900 ccm kupiony w 
salonie. -11.200 zl. Wtodaw, tel. 071/784-88-42,0603/13-91-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, czarny, oznakowany, 
boczne listwy, nowe opony, akumulator, tylne szyby uchylane, -
9.500 zł. Wrodaw. tel. 0602/64-43-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 48 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
alarm, oznakowany, listwy boczne, owiewki, nowe opony, po
krowce, RM, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-14-36 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., cytrynowy, listwy boczne, nowe 
sprzęgło, RM Panasonic, bagażnik, pokrowce, zegar, - 7.900 
zł. Wrodaw, tel. 071/785-64-92 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, perlowozielony meta
lic, bez wypadku, tylne szyby uchylane, dzielone tylne siedze
nia, zadbany, garażowany, stan idealny, - 8.900 zł (możliwe raty) 
lub zamienię na Fiata 126p. Zloty Stok, tel. 074/817-52-21, 
0604/17-92-85
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 59 tys. km, 700 ccm, chabro
wy, stan b. dobry, alarm, nadkola, oznakowany, bez wypadku, 
oryginalny lakier, odcięde zapłonu, atermiczne szyby, dodat
kowe światło .stop’ , garażowany, • 8.500 zł. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/819-91-47
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 122 tys. km, 899 ccm, jasno
zielony metalic, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, 
dzielona tylna kanapa, nadkola, Mini-Lock, alarm, RO, po prze
glądzie, • 10.500 zł. Wrodaw, tel. 0604/90-98-95 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 66 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, alarm, nowe opony, nadkola, listwy boczne, RM, bez 
wypadku, - 9.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-82-46 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 71 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
szyberdach, tylne szyby uchylane, garażowany, - 9.500 zl. Klucz
bork, tel. 077/418-59-87, 0603/97-18-75 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 62 tys. km, 704 ccm, czarny, 
atermiczne szyby, zegar, RM, • 9.700 zł. Poniatowice, tel. 
071/315-57-27 po godz. 17
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, tylne szyby uchylane, radio, nowe opony, garażowany, 
stan b. dobry, • 10.300 zł. Rawicz, tel. 065/545-24-96 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 45 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, zegary, garażo
wany, - 9.600 zł. Syców, tel. 062/785-19-18 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 57 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
I właściciel, bez wypadku, garażowany, nadkola, dzielona ka
napa, tylna szyba ogrzewana, blokada biegów, nowe opony, RO 
i głośniki, stan b. dobry, • 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-84-76 po 18
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 62 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, po wymianie teleskopów, rozrządu, ukl. 
hamulcowego, centralny zamek, alarm, radioodtwarzacz, zega
rek, stan techn. b. dobry, - 9.900 zl lub zamienię na Poloneza, 
Fiata 126p. Brzeg Opolski, tel. 077/411-40-26 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 76 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, blokada skrzyni biegów, szyberdach, dzielone tylne sie
dzenia, nowe opony, przegląd do 04.2002 r., bez wypadku, ozna
kowany, - 9.700 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/06-94-31 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 700 ccm, Pb/, zielony metalic, 
oryginalny lakier, I właściciel, bez korozji, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, alarm, tylne szyby uchylane, dzielona tylna 
kanapa, nadkola, konserwacja, garażowany, zadbany, - 8.900 
zł lub zamienię na droższy, chętnie diesel, kombi. Kamieniec 
Ząbk., tel. 0603/64-69-25
FIAT CINOUECENTO S, 1995 r.,43 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, nadkola, tylne szyby uchylane, pokrowce, 
owiewki, konsola środkowa, okładziny wew. drzwi, nowy ukł. 
wydechowy i amortyzatory, zadbany, stan b. dobry, • 12.300 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-81-31
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 73 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
alarm, katalizator, radioodtwarzacz, tylne szyby uchylane, •
9.000 zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/390-56-42 po godz. 18 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, biały, szyberdach, im
mobilizer, zadbany, - 10.000 zł. Legnica, teł. 076/854-09-95 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 704 ccm, szary me
talic, bez wypadku, oryg. lakier, Mul-T-Lock, RM, tylne szyby 
uchylane, - 9.500 zł. Lubnów, tel. 074/819-90-62,0600/81-45-48 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 90 tys. km, 900 ccm, biały, - 9.000 
zł. Bożena Zah, Niedoradz, gm. Otyń, ul. M. Markiewiczowej 
10, tel. 0606/55-44-60
FIAT CINOUECENTO, 1995 r*. 46 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
I właściciel, faktura zakupu, bez wypadku, atermiczne szyby, 
boczne szyby uchylane, zegarek, alarm ♦ pilot, centr. zamek + 
pilot, - 9.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Paczków, tel. 
077/431-70-81, 0600/16-19-90
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 7 tys. km, 700 ccm, czarny, el. 
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., 56 tys. km, 700 ccm, czerwony,
- 8.800 zł. Siedlec, tel. 071/398-77-71
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 46 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, alarm, blokada skrzyni biegów, nadkola, fartuchy prze- 
ciwbłotne, pokrowce na siedzeniach, stan tech. b. dobry, • 9.100 
zł. Syców. tel. 062/785-46-36 do godz. 17 
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., 75 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, RM Panasonic, zadbany, możliwe raty,
- 9.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/73-27-39
FIAT CINOUECENTO. 1995 r„ 72 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchy
lane, nowy akumulator, - 8.900 zł. Wrodaw, tel. 071/324-12-11, 
0603/76-55-40
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 77 tys. km, 704 ccm, granatowy, 
Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, uchylne szyby, 4 pasy, serwiso
wany, użytkowany przez kobietę, zadbany, - 10.200 zł lub za
miana na Fiata Seicento. Wrocłaŵ  tel. 0606/70-70-87 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, garażowany, 
hak, RM, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wtocław, tel. 0601/70-50-71 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 103 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
biały, atermiczne szyby (zielone), zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, Mul-T-Lock, garażowany, - 12.000 zł. Wtodaw, teł. 
071/312-87-83
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 55 tys. km, 900 ccm, biały, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, zegarek, pasy bezwł., dodatko
we światło .stop”, tylne szyby demne, alarm, centralny zamek, 
Mul-T-Lock, - 11.500 zł. Wtocław, tel. 0604/28-26-80 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996 r., 65 tys. km, 704 ccm, 
czarny, immobilizer, alarm, oznakowany, stan techn. b. dobry, 
RM, nadkola, owiewki, listwy boczne, bagażnik dachowy, kpi. 
opon zimowych, - 10.300 zł. Kłodzko, tel. 0600/60-23-71 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r„ czerwony, - 7.000 zł. Legni
ca. tel. 0604/56-81-00
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 45 tys. km,'704 ccm, benzyna, 
niebieski, centr. zamek, pilot, alarm, garażowany, przegląd do
04.2002 r., katalizator, oryg. lakier, nowy akumulator, stan b. 
dobry - 11.000 zł. Lubin, tel. 076/847-07-07, 076/842-59-23 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 54 tys.*km, 750 ccm, niebie

sko-granatowy, II wiaśdciel, zadbany, r 11.500 zł. Syców, tel. 
062/785-28-95
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km, 704 ccm, szary me
talic, I właściciel, 2 nowe opony, blokada skrzyni biegów, - 9.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/355-49-48 .
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., niebieski, zadbany, atrakc. wy
gląd, ciemne szyby, RM, po przeglądzie, bez wypadku, blokada 
skrzyni biegów, faktura zakupu, tylna szyba ogrzewana, stan b. 
dobry, - 9.300 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92, 
0605/52-34-13
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km, 700 ccm, czarny, 
immobilizer, alarm, komplet opon zimowych, - 9.700 zl. Brzeg, 
tel. 077/411-33-44, 0604/37-12-30 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm, srebrny metalic, I wła
ściciel, bęz wypadku, alarm, zegarek, szyby atermiczne, 4 za
główki, • 10.250 zl lub zamienię. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-11-05, 0604/44-18-52
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 62 tys. km, 1108 ccm, benzyna, 
żółty, przystosowany do rajdów, osłona pod silnik i zbiornik pa
liwa, alum. felgi, centr. zamek, alarm, obniżony, sport fotele, 
pasy i kierownica, atrakc. wygląd, zadbany, serwisowany, nie 
uczestniczył w rajdach, • 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0504/93-17-15
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r., 75 tys. km. 700 ccm, nie
bieski, faktura VAT, - 8.500 zł. Kalisz, tel. 062/764-41-32, 
0604/08-36-62
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 42 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
czerwony, - 10.900 zł. Świdnica, tel. 0603/39-79*78 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 34 tys. km, 900 ccm, ciemnonie
bieski metalic, katalizator, immobilizer, zegarek, - 13.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-25-00
FIAT CINOUECENTO, 1996 r„ 37tys. km, 900 ccm. szary me
talic, I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, 5-biegowy, - 8.200 
zł. Wałbrzych, tel. 0608/02-64-74 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm, czerwony, alarm ♦ pi
lot zagłówki tylne, pasy tylne, dzielona tylna kanapa, stan b. 
dobry, • 10.700 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 40 tys. km, 900 ccm, wtrysk, szary 
metalic, alarm, blokada, zderzaki w kolorze nadwozia, -12.400 
zł. Wtodaw, tel. 0601/24-38-27
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r„ 95 tys. km, 900 ccm, czer
wony, alarm, nowe opony, serwisowany, posiada fabryczną ho- 
mologacj), możliwość wystawienia faktury VAT, - 8.000 zł brut
to. Wtodaw, tel. 0501/73-39-14
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 63 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, boczne lusterko., 
RO, - 10.600 zl. Wrodaw, tel. 0501/08-93-08 
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. Wrodaw, tel. 0606/37-31-93, 351-95-54 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 40 tys. km, 700 ccm. czerwo
ny, wersja podstawowa, garażowany, • 10.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-35-74
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 49 tys. km. 900 ccm, wtrysk, 
czarny, poduszka pow., tylne szyby uchylane, garażowany, ra
dio, • 12.500 zł. Leszno, tel. 065/520-03-46 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996/97 r., 43 tys. km. 899 ccm. 
czarny, katalizator, plastikowe listwy, - 9.800 zł. Szczawno Zdrój, 
tel. 074/843-68-83
FIAT CINOUECENTO, 1997 r. szyberdach -12.800 zł. Wrodaw, 
tel. 071/349-51-54 po godz.17
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 900 ccm, niebieski, 
alarm, RM, 4 zagłówki i pasy bezwł., wycieraczka, przyciem
niane szyby, szerokie opony, garażowany, serwisowany, I wła
ściciel, atrakc. wygląd, stan b. dobry - 12.100 zł lub zamienię. 
Wtodaw, tel. 071/365-77-50, 0501/57-17-86
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O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 700 ccm, 
biały, - 11.000 zl. Wrocław, tel. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027801

FIAT CINOUECENTO, 1997 r. 74 tys. km. 899 ccm, wtrysk, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, immo- 
bilizer, atermiczne szyby, korektor świateł, tylne szyby uchyla
ne, RM, zegarek, atrakc. wygląd, - 13.500 zł. Henryków, tel. 
074/810-53-95, 0602/89-26-27
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r„ 36 tys. km. 700 ccm. 
niebieski, katalizator, blokada biegów, nadkola, listwy, 4 zagłów
ki, pokrowce, szyby atermiczne, RO i głośniki, tylna szyba ogrze
wana, zegarek, ważny przegląd, garażowany, - 12.500 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-31 -48
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm, biały, stan dobry, -
10.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-06-21
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 73 tys. km, 704 ccm. 
różowy metalic, dzielona kanapa, uchylne szyby boczne; im
mobilizer, - 11.000 zł. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-72-24, 0602/19-36-10
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., 39 tys. km, 704 ccm, kolor grosz
kowy, RM ♦ głośniki, zegarek, alarm, fartuchy przeciwbłotne, 
stan tech. b. dobry, pól roku gwarancji, -'11.900 zł. Syców, tel. 
062/785-46-36 do godz. 17
FIAT CINOUECENTO HAPPY. 1997 r., 41 tys. km, 900 ccm, 
wtrysk, szary metalic, bez wypadku, tylne szyby uchylne, 4 za
główki, faktura zakupu, nadkola od nowośd, dodatkowa tapi- 
cerka, szyberdach, listwy boczne, RO, opony zimowe, zegar, 
dzielona kanapa, atermiczne i uchylne szyby, owiewki, stan ide
alny, - 14.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-71-60,0607/29-37-90 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 17 tys. km. 704 ccm, benzyna 
mało eksploatowany, zadbany, stan idealny, przegląd do 11.2002 
r, - 12.500, zł. Wrodaw, tel. 071/359-06-92 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 61 tys. km, 700 ccm, biały, •
11.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/89-29-34
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 700 ccm, biały, kata
lizator, 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
daw. tel. 071/325-05-89
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 44 tys. kmrJ04 ccm, czerwied 
meksykadska, immobilizer, tylne szyby uchylane, atermiczne 
szyby, zegarek, obrotomierz, zadbany, garażowany, stan ideal
ny, - 11.900 zł. Lubawka, tel. 075/741-13-24 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 40 tys. km, 900 ccm, biały, 
książka serwisowa, homologacja, - 1.2.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01, 0601/70-49-87 .
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, biały, katalizator, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, •
12.500 zł. Śdnawa, tel. 076/843-63-39, 0604/36-94-31
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 700 ccm, czarny, I właściciel, 
zadbany, - 10.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-76-81 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 56 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
niebieski, 3 światło stop, listwy boczne, zderzaki w kolorze nad
wozia, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, podgrzewane 
tylne szyby, tylne pasy, 4 zagłówki, alarm + 2 piloty, pełna do
kumentacja, RO Sony + 4 głośniki ♦ pilot, zegar, tylna wycie
raczka, - 14.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-40-77 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 45 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, garażowany, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, 4 
zagłówki, tylne szyby uchylane, zegarek, blokada skrzyni bie
gów, RM Gelbard, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-06-41 
FIAT CINOUECENTO VAN, .1998 r„ 60 tys. km, 900 ccm, czer
wony, Mul-T-Lock, -13.500 zl. Zielona Góra, tel. 0603/75-57-51 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 23 tys. km, 900 ccm, różowy 
metalic, szyberdach, immobilizer, I właściciel, bez wypadku, 
serwisowany, garażowany, -14.500 zł. Żagań. tel. 0604/09-39-67 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1999 r„ 23 tys. km, 1100 ccm,

biały, alum. felgi, el. otw. Szyby, centr. zamek, alarm, poduszka 
pow., RO ♦ CD, - 19.000 zł. Wtodaw, teł. 0603/40-50-15 
FIAT CINOUECENTO S, 2000 r., 25 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski, na gwarancji, el. otw. szyby, immobilizer, poduszka 
pow., pokrowce, rozkl. siedzenia, tylne szyby uchylane, bagaż
nik dachowy, - 19.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-78-09 wieczo
rem, 0601/48-40-26
FIAT COUPE, 1996 r., 10 tys. km, 2000 ccm, turbo, żółty, 220 
KM tuning fabryczny Abarth, obniżony, ospoilerowany, klimaty
zacja, czarna skóra, aluminiowe felgi, ABS, 2 poduszki powietrz
ne, pełne wyposażenie elektryczne, - 34.000 zł. Leszno, teł. 
065/529-36-37, 0607/44-22-40
FIAT COUPE, 1998/99 r„ 45 tys. km, 1800 ccm, 16V, błękitny 
metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, skóra, podgrzewa
ne fotele, 2 poduszki pow., alum. felgi, oszczędny, silnik nowe
go typu, - 42.000 z ł, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 
076/856-25-14, 0601/77-18-53
FIAT CROMA, 1986 r„ 2500 ccm, diesel stan dobry, przegIŃd, - 
5.370 zł. Świdnica, tel. 074/856-90-84 po godz. 16 
FIAT CROMA, 1989 r., 155 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perłowo- 
wiśniowy, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, szyber
dach el., el. otw. szyby, garażowany, podłokietnik, dzielona ka
napa, - 8.500 zł lub zamiana na Fiat 126p. Mszczyczyn, gm. 
Dolsk, tel. 061/281-81-33
FIAT CROMA, 1990 r., 2500 ccm, turbo D, ciemnozielony meta
lic, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, welurowa tapicerka, - 8.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 0603/65-33-25, 068/387-54-92 
FIAT CROMA, 1992 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, zarejestrowany jako ciężarowy, - 12.800 zl., tel. 
0604/97-98-07
FIAT CROMA, 1993 r., 13 tys. km, 2000 ccm, turbo D, granato
wy metalic, stan b. dobry, - 14.000 zl lub zamienię na mniejszy. 
Chojnów, tel. 076/818-63-76
FIAT CROMA, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, zielony, klimatyza
cja, zadbany, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, zadbany, - 12.200 zł. Wrodaw, 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. Opole, 
teł. 0601/52-42-43
FIAT MAREA WEEKEND, 1996 r.. 1800 ccm, 16V wspomaga
nie, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, - 27.800 zł. Zary, 
tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
FIAT MAREA, 1997 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TD100 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, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny me
talic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 
centralny zamek, immobilizer, podłokietnik, książka serwisowa, 
I właściciel, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-06, 
0603/30-13-02
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1900 ccm, turbo D, wtrysk, 
zielony metalik, pełne wyposażenie, • 32.300 zł. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
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, 2000 r., 9 tys. km 4 pod. powietrzne, 
ABS, klimatyzacja, centr. zamek, reguł, fotele, relingi dachowe,
- 40.000 zł. Lubin, tel. 076/749-41-71
FIAT MULTIPLA, 1999 r., 34 tys. km. 1600 ccm, brązowy, 2 
poduszki pow., radio, zarejestrowany jako dężarowy, w 3-let- 
nim lizingu, do spłacenia 16 rat stan b. dobry, - 30.000 zł. Wto
daw, tel. 0603/76-56-46
FIAT MULTIPLA, 1999 r., 14 tys. km kupiony w salonie, bogate 
wyposażenie, gwarancja, - 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-16-88 po godz. 20
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 
FłAT PALIO WEEKEND, 1997 r., 74 tys. km, 1400 ęcm, benzy
na, bordowy metalic, relingi, bagażnik, dzielona kanapa, I wła
ściciel, immobilizer, - 18.300 zl. Wrodaw, tel. 0607/22-63-44 
FIAT PALIO WEEKEND. 1998 r., 42 tys. km, 1400 ccm. dem- 
nozielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, zarejestrowany 
jako ciężarowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, stan b. dobry, 
I właściciel, • 22.000 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 
065/520-81-67, 0604/35-69-74
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, biały, 
garażowany, stan b. dobry, Mul-T-Lock, stan b. dobry - 21.100 
zł. Oława, tel. 0601/93-46-85, 071/303-28-02 
FIAT PALIO KOMBI, 1998 r., 38 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, zadbany, garażowany, -19.500 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-39-16
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, stan b. dobry, kupiony w salonie, serwisowany, 
relingi dachowe, RM panel, kratka, alarm, oznakowany, gara
żowany, - 23.000 zł lub zamienię na Peugeot 406, Skodę Octa- 
vię. Legnica, tel. 0502/15-76-33 
FIAT PALIO WEEKEND HL, 1999 r., 20 tys. km, 1242 ccm, 75 
KM, srebrny metalic, centr. zarrftk, wspomaganie, pod. powietrz
na, reg. kierownica, napinacze pasów, alum. felgi + kpi. kó zi
mowych, relingi ♦ baga>nik dachowy, alarm + immobilizer, fak
tura VAT, kupiony w salonie, I właściciel, - 24.000 zł + VAT. 
Wałbrzych, tel. 074/840-04-70, 0602/13-88-65 '
FIAT PANDA 45,1982 r., 893 ccm, granatowy, stan dobry, czę
ści, - 2.500 zł lub raty. Kamienna Góra, tel. 075/744-70-51 
FIAT PANDA, 1989 r., 750 ccm, czerwony, na białych tablicach
- 800 DEM. Gubin, tel. 0600/59-13-33
FIAT PUNTO, 1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, TD, grafitowy 
metalic. ABS, Wspomaganie, zegar, centr. zamek, el. otw. szy
by, atermiczne szyby, • 17.500 zł. Gołuchów, tel. 062/761 -52-36, 
0600/11-05-29
FIAT PUNTO, 1994 r., 75 tys. km, 1100 ccm, malinowy, podusz
ka pow., I właściciel w kraju, garażowany, zadbany, -15.500 zł. 
Żagań, tel. 0604/09-39-67
FIAT PUNTO, 1994/95 r., 90 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, seledy
nowy metalic, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez
wypadkowy, oryg. lakier i przebieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO 
z RDS, el. reg. reflektory, pod. powietrzna, garażowany, serwi

sowany, bez korozji, ekonomiczny, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 16.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
FIAT PUNTO s, 1995 r., 88 tys. km, 1100 ccm, benzyna, złoty 
metalic, kupiony w salonie, II właśddel, nowy tłumik, amorty
zatory i 2 opony, RM ♦ 4 głośniki, alarm, 55 PS, serwisowany w 
ASO, zadbany, 5-drzwiowy, stan idealny, • 16.500 zł. Lubin, tel. 
078/846-58-42
FIAT PUNTO 60 s, 1995 r., 90 tys. km, 1242 ccm, niebieski, 
zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, listwy boczne, radio 
Philips z RDS-em, tylne szyby uchylane, -15.500 zł. Sława, tel. 
068/356-87-57
FIAT PUNTO S, 1995 r„ 75 tys. km, 1200 ccm, czarny, -14.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-16-68, 852-09-84 po godz. 16 
FIAT PUNTO, 1995 r., 70 tys. km, 1700 ccm, turbo D. biały, z 
salonu, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, alarm, centr. 
zamek, stan b. dobry, el. otw. szyby, - 17.500 zł. Brojce, gm. 
Trzdel, tel. 0603/81-69-11
FIAT PUNTO, 1995 r., 68 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 2 po
duszki pow., alum. felgi, halogeny z przodu, - 15.000 zł. Legni
ca. tel. 0604/61-62-72
FIAT PUNTO, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm, morski, 5-drzwio- 
wy, obrotomierz, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
- 14.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75
FIAT PUNTO, 1995 r„ 90 tys. km, 1242 ccm, ELX, turkusowy, 
kupiony w salonie, II wiaśdciel, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. 
otw. szyby, halogeny, el. reg. reflektory, garażowany, zadbany,
- 17.200 zł lub zamienię na diesel do 20.000 zł. Rudna, teł. 
076/834-50-68
FIAT PUNTO 55 S, 1995 r., 33 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 
centralny zarrtek, poduszka pow., el. otwierane szyby, 5-drzwio
wy, I vriaśddeł w kraju, -16.200 zł. Wrodaw, tel. 071/373-48-92, 
0501/87-04-20
FIAT PUNTO 55 S, 1995/96 r„ 81 fys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki powietrzne, 4 zagłów
ki, nowe opony i amortyzatory, zielone szyby, RO Blaupunkt 
tylne szyby uchylane, regulowana kierownica, reguł. wys. mo
cowania pasów i fotela kierowcy, el. reg. reflektory, pełna doku
mentacja, - 14.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35, 
0503/65-89-31
FIAT PUNTO, 1996 r., 69 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 3-drzwio- 
wy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, uchylne szyby, RM kpi. opon 
zimowych, zadbany, garażowany - 16.900 zł. Syców, tel. 
062/785-42-68
FIAT PUNTO SELECTA, 1996 r., 59 tys. km, 1242 cem, czerwo
ny metalik, automatic, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kie
rownica, demne szyby, dzielone tylne siedzenia, RO, • 18.200 
zł. Wtodaw, tel. 071/349-42-91 '
FIAT PUNTO, 1996 r., 57 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kier., immobilizer, RO, ekonomiczny, -16.300 zł. Basz- 
ków, gm. Zduny, tel. 062/721-11-21 
FIAT PUNTO, 1996 r., 50 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
el. otw.''szyby, wspomaganie, centr. zamek, - 15.000 zl. Kroto
szyn, tel. 062/725-33-63
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, 1996 r., 1100 ccm, E, zielony metalic, 3-drzwio
wy, • 15.400 zł. Syców, tel. 062/785-92-59 
FIAT PUNTO GT, 1996 r., 62 tys. km. 1400 ccm, turbo, czarny, 
140 KM, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 
wspomaganie kierownicy, alarm, stan b. dobry, - 23.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-69-68. 074/840-27-58 
FIAT PUNTO SELECTA. 1996 r„ 59 tys. km, 1242 ccm, czerwo
ny metalic, automatic, el. otw. szyby, wspomaganie i reg. kie
rownicy, demne szyby, dzielone tylne siedzenia, RM, -18.200 
zł. Wrocław, tel. 071/349-42-91
FIAT PUNTO 75 SX, 1996 r., 58 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
czarny, 5-drzwiowy, alarm, radioodtwarzacz, el. otwierane szy
by, centralny zamek, wspomaganie kier., nowe amortyzatory, 
serwisowany, garażowany, zadbany, pełna dokumentacja, -
17.900 zł. Wtodaw, tel. 071/324-90-01 
FIAT PUNTO SX, 1996 r.. 75 tys. km, 1100 ccm. benzyna, nie
bieski, stan b. dobry, el. otwierane szyby, centralny zamek, ra
dioodtwarzacz Sony, - 15.200 zł. Wrocław, tel. 0604/95-93-70 
FIAT PUNTO, 1996/97 r., 77 tys. km, .1100 ccm, niebieski meta
lic, I właściciel, oclony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immo
bilizer, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, garażowany,
- 16.900 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 0602/17-14-43
FIAT PUNTO 55 SX, 1997 r., 56 tys. km, 1100, ccm, zielony 
metalic, centr. zamek, elektr. otw. szyby, alarm, opony zimowe,
- 18.000 zl. Wtodaw, tel. 787-36-78
FIAT PUNTO SX 75,1997 r., 78 tys. km, 1350 ccm, kolor grafi
towy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm, immobili
zer, reg. kierownica, halogeny, • 18.300 zl. Wrocław, tel. 
071/341-61-70, 0503/02-33-51, 0601/59-73-63 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km. 1700 ccm. TD, zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kupujący zwolnio
nym opłaty skarbowej, 3 elementy do lakierowania, - 19.300 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FIAT PUNTO 55S, 1997 r., 1100 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, 
obrotomierz, - 16.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-47-81 
FIAT PUNTO, 1997 r., 54 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. Szyby, 
RO, do lakierowania, - 13.500 2ł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/737-10-52, 0603/32-13-73
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 40 tys. km, 1242 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reg. 
reflektory, immobilizer, regulowana kierownica, zderzaki w ko
lorze nadwozia, • 17.500 zł. Rawicz, tel. 065/547-48-11, 
0604/94-24-50
FIAT PUNTO 55,1998 r., 18 tys. km, 1100 ccm, ciemnozielony 
metalik, pierwszy tMaśdciel, z salonu, bez wypadku, komplet
na dokumentacja, serwisowany w autoryzowanym punkde, im
mobilizer, 3.-drzwiowy, komplet dywaników, listwy boczne, uchyl
ne tylne okna, - 20.000 zł. Wtodaw. tel. 330-30-30 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 62 tys. km, 1100 ccm, zielony, kupio
ny w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, reg. światła i siedzenia, inst gazowa, immobi
lizer, stan b. dobry, • 20.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-42-23 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 39 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, jasno
zielony metalic, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, rozkł. fotele, kupio
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ny w salonie w kraju. I właściciel, kpi dokumentacja, stan b. 
dobry, • 21.200 zł. Kamienna Góra, tel .0605/55-48-22 - 
FIAT PUNTO, 1998 r., 42 tys. -km.' 1100 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, el. reg. lampy, uchylne tylne szyby, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, pełna dokumentacja, stan b. dobry, 
• 16.900 Zł. Ostrów Wlkp., teł, 0605/23-63-54 
FIAT PUNTO, 1998 r., 40 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, blokada kierownicy, centralny zamek ♦ pilot, immobilizer, 
dzielona tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, - 18.500 
zł. Rawicz, teł. 065/547-48-11, 0604/94-24-50 
FIAT PUNTO, 1998 r., 45 tys. km, 1108 cćm, zielony, siedzenia 
dzielone, boczne listwy, RM, zegarek, 5-drzwiowy, kupiony w 
salonie, kpi. dokumentacja, • 20.000 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-08-54
FIAT PUNTO, 1998 r.,'45 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielony, 
3-drzwiowy, garażowany, immobilizer, uchylne tylne szyby, od
cięcie zapłonu, stan idealny, • 19.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Syców, tel. 062/786-14-51 po godz.15 
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, czarny, el. otw. 
szyby, wspomaganie, obrotomierz, weiurowatapicerka, - 21.700 
Zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36
FIAT PUNTO 55, 1998/99 r., 48 tys. km, 1100 ccm, E + gaz, 
czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, el. reguł, reflektory, immo
bilizer, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, inst. gazowa, kupio
ny w salonie, serwisowany, bez wypadku, nowe opony, -17.800 
zl lub zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FIAT PUNTO, 1999 r.,-50 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, •
15.000 zł. Krotoszyn, tel. 0601/82-22-73 
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 25 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, per- 
łowosrebrny, 5-drzwiowy, szyberdach, 2 poduszki pow. (całe),1 
właściciel, stan idealny, w kraju od 3 dni, - 21.500 zł. Leszno, 
tel. 065/527-07-96, 0603/44-23-55

Diagnostyka komputerowa
- Alfa Romeo, Fiat, Lancia
- Audi, VW, Seat, Skoda
- M e c h a n ik a  0P011239 

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

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, 0601/53-46-55 
FIAT PUNTO, 1999 r., 27 tys. km, 1100 ccm, niebieski metalic, 
2 pod. powietrzne, szyberdach, sprowadzony z Niemiec, • 21.000 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Zychów, tel. 062/763-41-56, 
0601/88-73-75
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 12 tys. km, 1200 ccm 4 poduszki 
pow., wspomaganie x 2, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, kom
puter, centr. zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, - 27.000 zł. 
Legnica, tel. 0603/78-79-35
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 28 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 60 KM, wspomaganie, immobilizer, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 19.900 zł. Legnica, tel. 
0601/50-97-44
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, reguł, fotel kierowcy, stan 
idealny, - 27.900 zł. Leszno, tel. 0605/44-73-47 
FIAT PUNTO II, 1999/00 r„ 37 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowy 
metalic, klimatyzacja, GPS, wszystkie el. dodatki, ABS, 4 pod. 
powietrzne, komputer, alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 33.900 zł lub zamienię.. Złotoryja, tel. 
076/878-63-77, 0604/83-26-46.
FIAT PUNTO II, 2000 r., 100 tys. km, 1200 ccm, czerwony, bez
wypadkowy, I właściciel, - 27.500 zł. Tychy, tel. 032/218-21-56 
FIAT PUNTO II SX, 2000 r., 12 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
poduszka pow., alarm, RO, kupiony w salonie, I właściciel, stan 
idealny, - 31.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-94-95, 
0603/25-21'77
FIAT PUNTO, 2000 r., 5 tys. km, 1200 ccm, 16V, benzyna, gra
natowy metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, ABS, klimatyzacja, poduszka powietrzna, immobili
zer, Speed Gear, • 44.600 zł. Świdnica, tel. 0603/92-99-01 
FIAT PUNTO, 2000 r., 9 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, immobilizer, - 28.800 zł. Świdnica, tel. 
0603/39-79-78
FIAT REGATA, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, z urzędu 
celnego, stan silnika i podzespołów b. dobry, blacharka de ma
łych poprawek, • 3.600 zł. Ścinawka Średnia, tel. 0603/97-66-21 
FIAT REGATA, 1985 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, ważny przegląd, stan silnik b. dobry, II właściciel, gara
żowany, model 138R-75, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
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 zl. Kalisz, tel. 
062/760-13-29
FIAT REGATA KOMBI, 1986 r, 1700 ccm, diesel, srebrny me
talic, stan silnika i blacharki b. dobry, relingi dachowe, el. otwie
rane szyby, wspomaganie kier., zadbany, - 6.200 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-76-76 po godz. 20, 0604/67-97-14 

- FIAT REGATA, 1988 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, stan 
b. dobry, 5-biegowy reg. kierownica, hak, dodatkowo pasek 
rozrządu, nowy akumulator, ukł. hamulcowy, linka ham. ręczne
go i amortyzatory, RM ♦ 4 głośniki, - 5.500 zł lub zamienię na 
nowszy, z dopłatą. Legnica, tel. 076/862-15-95 po godz. 16, 
851-11-48 do godz. 15, 0604/12-81-53 
FIAT REGATA, 1988 r., 1500 ccm, benzyna dla obywatela W.N.P
- 800 DEM. Wrocław, tel. 071/338-41-12
FIAT RITMO, 1981 f., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, atrakc. wygląd, eko
nomiczny, stan dobry • 2.000 zl lub zamienię na Fiata 126p. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-10-35 
FIAT RITMO, 1981 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, w cią
głej eksploatacji, techn. sprawny, • 2.200 zł. Głogów, tel. 
076/834-88-30, 0605/67-97-50
FIAT RITMO, 1981 r., 1700 ccm, diesel, zielony, nowe końców
ki wtrysków, amortyzatory, gumy wahaczy, zapasowy silnik, •
2.000 zł. Węgliniec, tel. 075/771-22-87 
FIAT RITMO, 1982 r., 1500 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy model, ekonomiczny, stan dobry,
- 2.200 zł. Nowa Sól. tel. 068/356-32-28,0502/23-67-25 
FIAT RITMO, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
łfalogeny, stan dobry, - 1.200 zł lub zamienię na sprzęt RTV. 
Wrocław, tel. 0501/10-61-20
FIAT RITMO 138, 1983 r., 1500 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, ekonomizer, blacharka do małego remontu, stan silnika 
dobry, sportowy wygląd, - 3.000 zł. Nysa, tel. 077/448-27-05 
FIAT RITMO, 1983 r., 315 tys. km, 1700 ccm, diesel, siwy, 5-bie
gowy, szyberdach, po wym. sprzęgła, - 2.200 zł. Sława, tel. 
068/356-74-52
FIAT RITMO CABRIO, 1983/84 r., 1500 ccm. benzyna, żółty, 
alum. felgi, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, 4 lampy 
szerokie, zderzaki nowego modelu, - 4.300 zł lub zamienię na 
droższy do 9.000 zł. Lubin, tel. 076/846-15-61 
FIAT RITMO, 1984 r., 1700 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan silnika b. dobry, stan nadwozia dobry, 4 reflek
tory, • 3.200 zł. Przedborowa, tel. 074/815-80-95 
FIAT RITMO, .1986 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, do remon
tu, - 2.800 zł lub zamienię. Oborniki śląskie, tel. 071/310-76-67 
FIAT RITMO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, do małych poprawek bla
charskich, • 2.500 zł. Raciborowice Górne, woj. legnickie, tel. 
076/818-97-64
FIAT SEICENTO VAN, 1998 r„ 15 tys. km, 900 ccm. biały. -
12.800 zł. Strzelin̂  tel. 071/392-35-39
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 69 tys. km, 900 ccm, jasnyniebie-
ski metalic, alarm, elektr. otw. szyby + opony zimowe, • 16.900
zł. Świdnica, tel. 0608/09-03-47
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm, rudy metalic,

oryginalny lakier, I właściciel, pełna dokumentacja, zderzaki w 
kolorze nadwozia, listwy boczne, eł otwierane szyby, dzielona 
tylna kanapa, zegarek, immobilizer, garażowany, stan b. dobry,
- 16.900 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 32 tys. km, 900 ccm, wtrysk, czerwo
ny, I właściciel, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -15.800 
zł. Oława, tel. 071/313-44*29
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r., 52 tys. km, 1100 ccm, 
czerwony, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, alum. felgi, auto
mat regulacja świateł, I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry,
- 19.500 zł. Rychtal, tel. 062/781-61-90, 0604/31-90-28
FIAT SEICENTO, 1998 r., 32 tys. km, 899 ccm, benzyna, grana
towy metalici autoalarm (Meta-System), - 17.900 zł. Świdnica, 
tel. 0603/39-77-98
FIAT SEICENTO, 1998 r., 50 tys. km, czarny, srebrne zderzaki i 
klamki, - 16.500 zł łub zamienię na tańszy. Świebodzice, tel. 
074/854-03-59, 0601/58-20-53
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 33 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, immobilizer, el. otwierane szyby, blokada skrzyni bie
gów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, szyby atermiczne, 
kupiony w salonie, pełna dokumentacja, - 16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-53-58 po godz. 20, 0604/09-57-74 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 35 tys. km, 899 ccm, srebrny 
metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, immobilizer, el. otwie
rane szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dzielona 
tylna kanapa, I właściciel, stan b. dobry, - 16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-07-55, 0601/92-49-01 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 32 tys> km, 900 ccm, jasnozielony 
metalic, el: -otw. szyby, hak, immobilizer, zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 0601/19-01-65 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r„ 17 tys. km, 900 ccm, zloty metalic, 
kupiony w salonie, pełna dokumentacja. I właściciel, bez wy
padku, zadbany, immobilizer, możliwe raty przez komis, • 16.900 
złlub zamienię na-tańszy Fiat. Brzeg, toL 077/416-51-41. 
0604/95-94-62
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 33 tys. km, 900 ccm, kolor łoso
siowy, faktura zakupu, książka serwisowa, alarm, RO Panaso
nic, Mul-T-Lock, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, li
stwy boczne, kołpaki, dywaniki, nadkola, niepalący kierowca, 
garażowany, stan idealny, - 16.900 zł. Marciszów, tel. 
075/741-03-44
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 87 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
wersja City Matic, immobilizer, el. otwierane szyby, RO Pioneer 
♦ 4 głośniki, z salonu, stan techn. b. dobry, - 16.500 zł lub za
mienię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-31, 0604/36-35-85
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 18 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, pełna dokumentacja, serwisowany, bez 
wypadku, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, pasy 
bezwł., pokrowce, zadbany, stan b. dobry, -17.300 zl. Wrocław, 
tel. 071/842-58-12
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 30 tys. km, 900 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, katalizator, garażowany, konserwacja, immobilizer, 
el. reg. reflektory, pokrowce, bez wypadku, zadbany, 5-biego
wy, - 16.900 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 7 tys. km. 900 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, katalizator, kupiony w salonie, z pełną 
dokumentacją, na gwarancji, • 17.000 zł. Bojanowo, woj. lesz
czyńskie, tel. 0601/88-77-98
FIAT SEICENTO, 1999 r., 60 tys. km, 900 ccm, biały, stan b. 
dobry, - 14.200 zł. Grodków, tel. 0600/65-08-60 
FIAT SEICENTO VAN, .1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, bez wypadku, I rej. 09.1999 r., blokada skrzyni biegów, 
radioodtwarzacz Pioneer, stan b. dobry, - 14.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-19-39
FIAT SEICENTO SPORTING. 1999 r.. 1100 ccm. wtrysk, żółty, 
radio, 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, airbag, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, bez uszkodzeń, el. reg. reflektory, skórzana kierownica, tyl
ne szyby uchylane, stan idealny, - 22.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-61-72, 0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AK0222 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT SEICENTO, 1999 r., 23 tys. km, 900 ccm, ceglany, z salo
nu, bez wypadku, alarm, KO, stan idealny, - 17.800 zl (możli
wość rat przez komis). Mirków, tel. 071/315-13-47 
FIAT SEICENTO, 1999 r„ 35 tys. km, czerwony, blokada skrzy
ni biegów, I właściciel, RM, stan dobry, - 17.500 zł. Piskorzó- 
wek, gm. Domaniów, tel. 0502/84-15-97 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 14 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic, 
RO, listwy, zadbany, - 16.800 zł. Praszka, tel. 034/359-21-13 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 30 tys.. km, 900 ccm, morski, I właści
ciel, bez wypadku, szyby atermiczne, • 16.900 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-02-99, 0607/15-54-36
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 15 tys. km. 899 ccm. błękit
ny metalic, głośniki + antena, bez wypadku, stan b. dobry, •
16.900 zł. Syców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 22 tys. km, 900 ccm, benzyna, grana
towy metalic, alarm Meta-System, - 17.900 zł. Świdnica, tel. 
0603/39-77-98
FIAT SEICENTO. 1999 r., 10 tys. km, 900 ccm. benzyna, czer
wony, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, immobilizer, I wła
ściciel, kupiony w salonie, - 18.700 zł. Świdnica, tel. 
074/853-31-10
FIAT SEICENTO, 1999 r„ 60 tys. km, 900 ccm, błękitny metalic, 
kpi. opon zimowych, atermiczna szyba przednia, I właściciel, 
kupiony w salonie, serwisowany, książka gwarancyjna • 16.800 
zł. Wrocław, tel. 071/785-69-23
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 1100 ccm, niebieski, - 16.500 zl. 
Wocław, tel. 071/338-41-48
FIAT SEICENTO S, 1999r., 26 tys. km, 1100 ccm, czerwony, el. 
otw. szyby, listwy boczne, poduszka pow., I właściciel, bez wy
padku, obrotomierz, - 17.000 zł. Wtocław, teł. 0607/62-80-38 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r„ 1100 ccm, benzyna, biały, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, faktura VAT, -
16.500 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98
FIAT SEICENTO VAN, 2000 r„ 19 tys. km, niebieski, możliwość 
wystawienia faktury VAT, kupiony w salonie, - 13.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-79-29
FIAT SEICENTO, 2000 r„ 84 tys. km, 1108 ccm, srebny meta
lic, możliwe raty, - 20.000 Zł. Brzeg Opolski, tel. 077/444-52-30 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 900 cćm, granatowy, szerokie opony, 
zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, kupiony w salonie, -
17.500 zł. Bielawa, tel, 074/833-68-40 po godz. 18
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 8 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, mao eksploatowany, pod. powietrzna, immobilizer, el. otw. 
szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, stan techn.^b. dobry, -
20.500 zl (możliwe rdty). Brzeg Opolski; tel. 077/444-52-30 
FIAT SEICENTO, 2000 r„ 19 tys. km, 1100 ccm, kolor rudy 
metalic, stan b. dobry, kupiony w salonie, II właściciel, podusz
ka pow., el. otwierane szyby, - 17.800 zł. Oleśnica,-tel. 
071/398-75-80
FIAT SEICENTO, 2000 r., 7 tys. km, 1100 ccm, benzyna, rudy 
metalic, immobilizer, - 23.500 zl. Świdnica, tel. 0603/92-99-01 
FIAT SEICENTO SPORTING, 2000 r„ 25 tys. km, 1100 ccm, 
niebieski, kupiony w salonie, el. otw. szyby, immobilizer, pod. 
powietrzna dla kierowcy, gazowe napinacze pasów, pokrowce, 
tylne szyby uchylane, bagażnik dachowy do nart, rozkładane 
fotele, garażowany, el. reg. reflektory, -19.500 zl. Świdnica, tel. 
074/853-78-09
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 13 tys. km, 1108 ccm, czerwony, 
oryginalny lakier, bez wypadku, immobilizer, poduszka powietrz
na, el. otwierane szyby, dzieloha tylna kanapa, zegarek, stan b. 
dobry. - 18.800 zł. Wrocław, tel. 071/317-07-55, 0601/92-49-01 
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 16 tys. km, 1108 ccm, wtrysk, czer
wony, I właściciel, serwisowany, alarm, sprawny, el. reg. reflek
tory, pod. powietrzna dla kierowcy/dzielona tylna kanapa, moż
liwość negocjacji, pilne, - 20.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-31-17, 0603/33-62-64
FIAT SEICENTO, 2001 r., 8 tys. km, 899 ccm, czerwony, RM 
stereo, tylne szyby uchylane, w 02.2001 odebrany z salonu, 
stan idealny, - 20.000 zł (możliwe raty). Lubrza, tel. 
077/437-53-77, 0602/89^21-28
FIAT SIENA EL, 1997 r., 54 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, centralny zamek, kupiony w salonie, przegląd do 05.2002 
r., stan b. dobry, możliwe raty przez komis, • 17.200 zł. Wro
cław, tel. 071/355-29-07
FIAT SIENA HL, 1997/98 r., 52 tys. km, 1600 ccm, 16.V, bordo
wy metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, radioodtwa
rzacz Kenwood, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, blo

kada skrzyni biegów, halogeny, możliwe raty, - 18.800 zł lub 
zamienię na tańszy, opony zimowe gratis. Nieciszów, tel. 
071/399-04-24,0603/50-66-80
FIAT SIENA HL, 1998 r, 83 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, ł właściciel, kupiony w salonie, garażowany, serwiso
wany w ASO, stan techn. b. dobry, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, alum. felgi, RO+CD, - 20.000 zł. Lubawka, tel. 
0603/17-39-64 . . ,
FIAT SIENA el, 1998 r., 33 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm Presti- 
ge, kupiony w salonie, I właściciel, książka serwisowa, -18.500 
zł. Świdnica, tel. 074/853-06-75 
FIAT SIENA EL, 1998 r., 39 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, garażowany, serwisowany, RO Blaupunkt, po
krowce, kpi. nowych opon zimowych, inst. gazowa, alarm, • 
.20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-61-66, 0601/18-12-47 
FIAT SIENA, 1998 r., 34 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy me
talic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, garażowany, za
dbany, alarm, opony Good Year, zderzaki w kolorze nadwozia, •
21.900 zł. Świdnicą, tel.. 0.602/68-74-89 
FIAT SIENA, 1998 r., 30 tys. km,-1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, faktura zakupu, I 
właściciel, bez wypadku, centr. zamek, alarm, reg. kierownica, 
el. otw. szyby, immobilizer, inst radiowa + 6 głośników, pokrow
ce, garażowany, stan b. dobry, - 20:500 zł. Wrocław, tel.
341-19-98
FIAT SIENA, 1999 r., 1200.ccm, benzyna, ciemny metalic, el. 
otw. szyby, RÓ Panasonic, - 23.000 zł. Jaworzyna Śl., tel. 
0609/27-43-00
FIAT SIENA, 1999 r., 85 tys. km, 1600 ćcm, 16V, niebieski me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownica, ABS, weluro
wa tapicerka, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
stan idealny. -17.900 zl lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, 
tel. 077/431^0-09, 0606/50-19-62 
FIAT SIENA, 1999 r., 23 tys. km, 1200 cćm, bordowy metalic, 
stan idealny, bogate wyposażenie, ekonomiczny, • 21.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/352-42-13
FIAT SIENA, 1999/00 r., 26 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, zielony 
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, 1990/91 r., 150 tys. km, 1600 ccm, zielony me
talic, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek + pilot, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, deska digital, halo
geny, 5-biegowy, radio, żaluzje, sprowadzony za mienie, inne 
dodatki, stan idealny, • 10.000 zł. Gostyń, tel. 065/573-61-91, 
0600/60-02-86
FIAT TEMPRA KOMBI. 1991 r.. 111 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, czerwony, el. otw. szyby, wspomaganie, tylne zagłówki - 
podłokietnik, reg. wys. kierów., reg. wys. pasów, zab. przed zło
dziejami, centr. zamek, dzielona kanapa -11.000 zł. Kluczbork, 
teł. 0602/67-54-24
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna + gaz, zielony me
talic, garażowany, wspomaganie, zadbany, • 10.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-30-82
FIAT TEMPRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, wspomaganie kier., centralny zamek, deska digital, el. 
szyberdach, aluminiowe felgi, RM, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, -
11.000 zl. Wrocław, tel. 071/345-68-79, 0601/75-49-59 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie, bez wypadku, - 10.500 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Lubin, tel. 0607/34-19-35 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 1800 ccm, niebieski metalic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, ra
dioodtwarzacz, reg. kierownica, - '12.000 zł. Zary, tel. 
0604/50-59-32, 0604/50-85-58
FIAT TEMPRA, 1993 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
alarm, centr. zamek, zadbany, stan b. dobry, • 10.900 zł. Iłowa 
Żagańska, tel. 068/377-41-21, 0603/48-34-87 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1993 r„ 128 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, el. otwierane szyby, regulowana kie
rownica, podłokietnik, dzielone tylne siedzenia, roleta bagażni
ka, relingi dachowe, sprowadzony w całości, w kraju od 5 mie
sięcy, - 8.900 zł. Kłodzko, tel 074/867-05-22,
FIAT TEMPRA, 1993 r., 148 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
hak. • 8.900 zł. Wrocław, tel. 0603/6248-16 
FIAT TEMPRA, 1994 r.. 147 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, -
11.600 zł. Wrocław, tel. 071/363-36-23, 0603/96-46-36 
O  FIAT TEMPRA, 1994/95 r., 29 tys. km, 1600 ccm, 

benzyna, ciemnozielony metalic, wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, poduszka pow., wszystkie el. 
dodatki, alum. felgi, halogeny, immobilizer, skó
rzana kierownica, do sprowadzenia z Niemiec, I 
w łaścicie l, • 12.500 zł (z cłem). Lubin, te l. 
076/847-30-39,0604/93-11-37 84017931

FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm, biały, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer,'centr. 
zamek, stan b. dobry, - 13.500 zł lub zamienię na uszkodzony. 
Wrocław, tel. 071/342-16-48, 0502/2646-53 
FIAT TIPO, 1989 r., 11400 ccm, benzyna, czerwony, centr. za
mek, el. otw. szyby, alum. felgi, nowe opony, Mul-TrLock, im
mobilizer, deska Digital, reg. kierownica, pasy, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, - 6.800 zł. Strzelin, tel. 0607/58-12-09 
FIAT TIPO, 1989 r„ 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, oryginal
ny lakier, dzielona tylna kanapa, 2 tylne spoilery, oryginalny 
szyberdach, zadbany, garażowany, • 9.200 zł. Szprotawa, tel. 
0602/59-37-50
FIAT TIPO, 1989 r., 1600 ccm, granatowy metalic, el. otw. szy
by, szyberdach, deska digital, 5-drzwiowy, wspomaganie, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 11.000 DEM. Zbąszyń, tel. 
068/386-08-78, 0607/76-67-37

/FIAT TIPO, 1989/97 r., 157 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
deska digital, el. reg. lusterka, centr. zamek; szyberdach, 
5-drzwiowy, alarm, alum. felgi 15*, - 10.000 zł. Wtocław, tel. 
0608/31-15-93
FIAT TIPO, 1990 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, techn! sprawny, el. otw. szyby, szyberdach, ekonomi
zer, I właściciel w Polsce, nie składany, - 8.200 zł. Legnica, tel. 
0604/29-84-28
FIAT TIPO, 1990 r., 82 tys. krti, 1400 ccm, benzyna stan b. do
bry, - 9.500 zl. Łukaszów, tel. 076/877-34-00 
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, czarny metalic, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 8.300 zł. Namysłów, tel. 
077/410-49-10, 0602/43-0941
FIAT TIPO, 1990 r., 39 tys. km, 1400 ccm, biały, stan b. dobry, 
garażowany, I właściciel, ekonomizer, hak, - 11.700 żł. Opole, 
tel. 0501/36-35-44
FIAT TIPO, 1990r., 17 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, deska digital, 
alarm, • 10.000 zł lub zamienię na większy, kombi, z dopłatą 
Rawicz, tel. 065/545-21-14, 0608/80-74-37 
FIAT TIPO, 1990 r., 101 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, morski me
talic, 90 KM, bez wypadku, wersja digital, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, we
lurowa tapicerka, RM Blaupunkt, 4 głośniki, rolety, aluminiowe 
felgi, - 8.900 zl. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 0602/44-78-77 
FIAT TIPO, 1991 r., czerwony, stan bardzo dobry, sprowadzony
11.2000 r., elektr. otw. szyby, regulowana kierownica, wspoma
ganie kierownicy, centralny zamek, tylne szyby przyciemniane, 
- 12.000 zł. Dobrzeć, tel. 062/739-32-02 lub 0502/12-00-51 
FIAT TIPO, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, alum. felgi 15*. obniżony, spoiler, lampy soczewkowe, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, zadbany, -12.000 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 0605/69-85-96
FIAT TIPO, 1991 r., 122 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, radioodtwarzacz, ku
bełkowe fotele, - 10.900 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, szyber
dach, 5-drzwiowy, - 9.800 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17, 0609/45-99-56
FIAT TIPO, 1991 r., 128 tys. km, 1400 ccm kupiony w salonie, 
bez wypadku, książka serwisowa, centr. zamek, el. otw. szyby, 
koła zimowe, -10.800 zł (możliwe raty). Żary, tel. 068/379-53-54, 
0604/17-51-23

FIAT TIPO, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, eł; otw.-szyby, szyberdach el., 
centr. zamek, na białych tablicach -1.500 DEM. Domaszczyn, 
gm. Długołęka, tel. 071/399-86-94, 0603/51-03̂ 18 
FIAT TIPO, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor morski metalic, 
wspomaganie - 1.700 DEM + cło i transport. Górś, tel. 
065/543-33-02
FIAT TIPO, 1992 r„ 86 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor ce
glany, bez wypadku, stań b. dobry, centr. zamek, el. szyber
dach, el. otw. szyby, alum. felgi, nowe opony, auto stoi przy gra
nicy, • 9.000 zł. 58-500 Jelenia Góra, tel. 0604/46-34-26 
FIAT TIPO, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
ocynkowane nadwozie, zadbany, stan b. dobry, -11.000 żł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-1
FIAT TIPO, 1993 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciemnozie
lony metalic, szyberdach, alum. felgi, blok. zapłonu, zielone 
szyby, dodatkowe światło .Stop'’, zagłówki, reg. wys. pasów, 
ekonomiczny, obszerny, zadbany, garażowany - 97800 zł. Ubo
cze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-39-56 
FIAT TIPO, 1993 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biały, wspomaganie, 
alum. felgi, H4, dzielona tylna kanapa, reg. kierownica, - 9.500 
zł. Chojnów, tel. 076/818-76-97 po godz. 15 
FIAT TIPO, 1993 r., 90 tys. km, 14Ó0 ccm, ciemnozielony meta
lic, 5-drzwiowy, radio z panelem Pioneer z CD, 5-biegowy, ory
ginalny lakier, I właściciel, nowe opony, stan b. dobry, -10.900 
zł. Kobierzyce, tel. 071/3.11-83-86
FIAT TIPO, 1993 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, demnozie-' 
lony metalic, alum. felgi, szyberdach, szyby atermiczne, gara
żowany, - 9.800 zł. Ubocze, gm. Gryfów SI., tel. 075/781-39-56 
FIAT TIPO DGT, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, sprowadzony z Francji w 1993 r., pełna dokumen
tacja, el. otwierane szyby, szyberdach, deska digital, welurowa 
tapicerka, dzielone tylne siedzenia, regulowana kierownica i 
pasy, po przeglądzie, nowe opony, nowy akumulator, zadbany,-
- 7:350 złr Wrocław, tel. 071/324-904)1
FIAT tlPO, 1993/94 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D. bordo
wy metalic, bez wypadku, ABS, poduszka pow., wspomaganie 
kier., centralny zamek, ei. otwierane szyby, szyberdach, welu
rowa tapicerka, po przeglądzie, stan b. dobry, - 15.600 zł. Ra
wicz, tel. 0602/58-37-06
FIAT TIPO, 1994 r., 64 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
wtrysk, alum. felgi, sportowe zawiesz., ABS, wspomaganie, po
duszka pow., el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, garażo
wany, stan b. dobry + stalowe felgi - 14.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-26-68, 0603/08-08-31 
FIAT TIPO, 1994 r., 64 tys. km Mul-T-Lock, nowe opony i aku
mulator, kupiony w salonie, - 11.000'zł. Legnica, tel. 
076/854-75-48
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy. 5-bie
gowy, kupiony w salonie, • 12.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65, 0604/67-86-93 
FIAT TIPO, 1994 r., 1900 ccm, kolor grafitowy metalic, 5-drzwio
wy, alarm, blokada skrzyni biegów, błotniki do lakierowania, -
11.500 zl lub zamienię na kombi. Jugowiec, gm. Środa Śląska, 
tel. 071/795-13-00
FIAT TIPO, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, pełny wtrysk, wspomaganie 
kierownicy, el. otw. szyby, centr. zamek, regulowana kierowni
ca, - 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 841-33-29 
FIAT TIPO S, 1994 r., 102 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
kupiony w salonie, RO, bagażnik dachowy, - 12.000 zł. Wto
cław, tel. 348-03-40
FIAT TIPO, 1995 r., 1400 ccm centr. zamek, alarm, garażowa
ny, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 15.000 zł. Bierutów, tel. 
071/315-67-29
FIAT TIPO, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, pod. powietrzna, el. 
otw. szyby, alum. felgi, stan b. dobry, - 15.800 zl. Lubin, tel. 
076/847-51-03
FIAT TIPO, 1995 r., 50 tys. km, 1400 ccm, ciemnosrebmy me
talic, oznakowany, alarm, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/320-33-74, 368-12-47
FIAT TIPO, 1995 r., 89 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, RO, alarm, immobilizer, duży bagażnik, pojemny, stan 
dobry, • 12.000 zł. Wtocław, tel. 0603/11-3449 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, szary, garażowany, po remoncie 
blacharki, po wymianie oleju, dzielona tylna kanapa, szyber
dach, obrotomierz, 5-drzwiowy, 5-biegowy, przegląd do 11.2001 
r, - 5.000 zł. Maciejowice, tel. 077/431 -36-00 po godz. 19 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel RM, hak, alum. felgi,
2-drzwiowy, - 4.100 zł lub zamienię na OPIa Kadetta kombi. 
Jasień, tel. 068/371-01-50
FIAT UNO, 1985 r., 147 tys. km, 1300 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan blacharki i silnika b. dobry, • 4.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-73-81
FIAT UNO, 1985 r., 900 ccm, benzyna, niebieski, stan dobry, 
zadbany, ekonomiczny, - 3.800 zł. Wrocław, teł. 0609/29-06-06 
FIAT UNO, 1985/86 r:, 1000 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, • 6.600 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
FIAT UNO, 1986 r., 900 ccm, benzyna, granatowy, oryginalny 
lakier, - 5.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
312-6341
FIAT UNO, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ćcm, benzyna, szary 
metalic, hak, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, eł. otw. szy
by, nowe amortyzatory, łożyska, po remoncie silnika i blach., 
stan b. dobry - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 
0606/16-73-15
FIAT UNO, 1987 r., 200 tys. km, 1300 ccm, TEI, grafitowy meta
lic, 115 KM, 3-drzwiowy, tarcze na 4 kola, 5-biegowy, alum. fel
gi, lakier i blacha do poprawek, - 4.000 żł. Jawor, tel. 
076/870-55-12, 0600/83-18-05
FIAT UNO 60D, 1987 r„ 154 tys. km, 1700 ccm, diesel; wiśnio
wy metalic, sprowadzony w całości, stan blacharki b. dobry, ory
ginalny lakier, radio, nowy akumulator, przegląd do 22.03.2002 
r^ możliwe raty- przez komis, - 6.000 żł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-39, 0601/15-81-28 ■
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ćcm, diesel, Zielony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, hak, garażowany, zadbany, - 6.500 zl. Legnica, tel. 
0608/18-90-35
FIAT UNO 75,1987 r., 1400 ccm, benzyna,,wrzosowy metalic, 
stan b. dobry, pełny wtrysk, 3-drzwiowy, sprow. w całości, amor
tyzator gaz: • 5.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-92-16 
FIAT UNO, 1988 r., 186'tys. km, 903 ccm, niebieski, 3-drzwio
wy, - 3.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/30-65-25 
FIAT UNO, 1990 r., 98 tys. km, 999 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, stan dobry, - 5.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-24-55, 
0603/25-21-77
FIAT UNO TREND, 1990 r.( 125 tys, km, 900 ccm, biały, 3-drzwio
wy, nowy model, nowy akumulator i sprzęgło, białe zegary, spor
towe pedały, radio CD + 2 głośniki Pioneer, atrakc. wygląd, -
6.500 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 0602/79-77-23 
FIAT UNO, 1991 r., 54 tys. km, 903 cćm, czerwony, 3-drzwiowy, 
RM, - 8.000 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-15-19, 0604/15-19-03 
FIAT UNO, 1991 r., 1100 ccm, czerwony. 5-drzwiowy, szyber
dach, RO, - 9.000 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65.
FIAT UNO, 1991 r., 74 tys. km, 1000 ccm, czerwony, ks. serwi
sowa, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, bez 
wypadku, - 7.600 zł. Krotoszyn, tel. 0606/16-77-67 
FIAT UNO, 1991/92 r., 76 tys. km, 1000 ccm, czerwony, stan 
dobry, - 8.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/646-16-49 
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, morski, 5-bie
gowy, nowy pasek rozrządu, klocki, el. reg. świateł, hak, alarm 
na gwarancji, stan b. dobry -10 500 zł lub zamienię na większy 
(Toyota Corolla, Carina II). Żagań, tel. 0606/82-83-02 
FIAT UNO, 1992 r., 105 tys. km, 1100 ccm, granatowy metalic,
3-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, skórzana tapicerka
- 1.000 DEM ♦ cło i trasnport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FIAT UNO, 1992 r., 64 tys. km, 1000 ccm, czerwony, oryg. la
kier, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, bez wypadku, udokumen
towany przebieg, alarm, blokada skrzyni biegów, - 10.500 zł. 
Wtocław, tel. 071/343-94-61
FIAT UNO, 1992 r., 88 tys. km, 1000 ccm, malinowy, kupiony w 
salonie, bez wypadku, garażowany, 3-drzwiowy, szyberdach, - 
9.70Ó zł (możliwe raty). Żary, tel. 068/379-53-54,0604/17-51-23 
FIAT UNO, 1992/93 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, nowe opony, amortyzatory, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, alarm *  pilot, CD, garażowany, konserwacja, za
dbany, stan b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 0604/95-55-83 
FIAT UNO 60 S, 1992/93 r., 112 tys. km, 1100 ccm, kolor grafi

towy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, cenłr. zamek, autoalarm, 
oznakowany, el. otw. szyby, RO, kpi. kół zimowych, - 9.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-03-32
FIAT UNO, 1992/93 r., 97 tys. km, 1000 cćm, benzyna, srebrny 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, - 9.500 żł. Wrocław, 
tel. 071/353-24-62, 0501/82-02-40 
FIAT UNO, 1992/93 r., 90 tys. km, 1000 ccm, zielony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, alarm, 
radioodtwarzacz, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm', niebieski, stan dobry, - 8.900 zł. 
Cybinka, teł. 068/391-17-98 po godz. 18 
FIAT UNO, 1993 r., 88 tys. km, 1000 ccm, biały, I właściciel, 
pokrowce, RO, alum. felgi, nowe amortyzatory, bez wypadku, -
7.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-46-60, 0601/84-68-15 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, szyberdach, 
relingi dachowe, - 9.300 zl. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17, 0605/08-92-81
FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, szyberdach,
3-drzwiowy, RM, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 9.500 
zł. Obora, tel. 076/846-78-26»
FIAT UNO 45,1993 r., 68 tys.km, 999 ccm, czerwony, I właści
ciel, kupiony w salonie, bez wypadku, nowe opony, immobili
zer, Mul-T-Lock, • 9.800 zł. Oława, tel. 071/31344-29 
FIAT UNO, 1993 r., 112 tys. km, 116 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, garażowany, nowe opony, 5-drzwiowy, nowy aku
mulator, II właściciel od 3 lat, - 9.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-65-32, 0608/68-56-17
FIAT UNO, 1993 r., 85 tys. km, 999 ccm, srebrny metalic, stan
b. dobry, - 9.900 zł. Świdnica, tel. 074/85347-03
FłAT UNO 45 S, 1993 r., 1000 ccm,- benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, aląrm, hak, - 8.700 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-82-00 
FIAT UNO, 1993 r., 11 tys. km, 1000<cm, benzyna, czerwony,
5-biegowy, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, oznakowany, pełna doku- 
mentacja,stan dobry, RM, - 9.000 zl. Wrocław, tel! 071/345-65-54 
FIAT UNO 45S, 1993/94 r., 59 tys. km, 999 ccm, 1 czerwony, I 
właściciel, z salonu, tylne szyby uchylane, pasy tylne, tylna szy
ba ogrzewana, tylna wycieraczka, zegarek, zadbany, stan b. 
dobry, - 9.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-60
FIAT UNO, 1994 r., 75 tys. krh, 1100 ccm, benzyna, biały, za
dbany, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, bez 
wypadku, serwisowany, garażowany, 4 nowe opony, nowe amor
tyzatory, układ hamulcowy, stan techniczny bardzo dobry, -
12.500 zł. Czatkowice, tel. 071/384-96-12
FIAT UNO, 1994 r., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, kupion/w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, nowy 
akumulator i opony, RM - 11.500 zł. Lubin, tel. 076/846-92-65 
FIAT UNO, 1994 r., 78 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, ku
piony w salonie, zadbany, właściciel niepalący, cena - 11.000 zł 
lub zamienię na Skodę Felicję, z 1999 r., z małym przebiegiem. 
Stronie Śl., tel. 074/814-25-96
FIAT UNO 60 s, 1994 r., 34 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, stan b. dobry, kpi. dokumenta
cja, garażowany, l właściciel, - 14.000 zl. Wrocław, tel. 
071/368-70-72
FIAT UNO, 1994 r., 79 tys. km, 1000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, blokada skrzyni 
biegów, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wersja włoska, zadbany, nowe 
amortyzatory na gwarancji, stan b. dobry, • 11.500 zł lub zamie
nię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 075/734-39-10, 
0606/19-51-70
FIAT UNO 45,1994 r., 95 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 5-bie- 
gowy, 5-drzwiowy, przegląd do 03.2002 r., RO, garażowany, -
10.400 zl. Fosowskie, gm. Kolonowskie, tel. 077/463-18-39 po 
godz. 15
FIAT UNO. 1994 r„ 65 tys. km, 1108 ccm, zielony, - 10.200 zł. 
Leszno, tel. 065/520-30-81
FIAT UNd, 1994 r., 57 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, immobilizer, katalizator, RO ♦ 4 głośniki, nowy 
akumultaor, tłumik, konserwowany, nadkola, kupiony w salonie, 
I właściciel, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, -11.800 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-11-50, 0608/48-05-89 
FIAT UNO, 1994 r., 90 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, ku
piony w salonie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. do
bry, możliwe raty przez komis, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 
071/315-13-47
FIAT UNO, 1994 r., bordowy metalic, alarm *  pilot, 3-drzwiowy, 
stan techn. b. dobry, - 10.900 zł. Zary, tel.- 068/374-02-43, 
0607/78-34-02
FIAT UNO, 1994/95 r., 41 tys. km, 1000 ccm, czerwony, I wła
ściciel, RM, kupiony w salonie, bez wypadku, - 10.400 zł. Wał
brzych, tel. 0600/74-00-69
FIAT UNO, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiony w salo
nie, 5-drzwiowy, zadbany, stan idealny, -11.990 zł. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FIAT UNO, 1995. r.,-.1000 ccm, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, z salonu, alarm, blokada skrzyni biegów, RO, nad
kola, skłaidana tylna kanapa, zadbany, stan idealny, -11.500 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-35-79, 0604/40-70-05 
FIAT UNO, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio- 
wy, garażowany, stan b. dobry, - 13.950 zł. Świdnica, tel. 
0602/17-81-61
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, biały, stan idealny, zadbany, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, - 11.990 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT UNO, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy meta
lic, stan b. dobry, garażowany, I właściciel -12.500 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-64-97
FIAT UNO, 1996 r., 83 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
alarm, opony zimowe z felgami, - 13.900 zł. Górażdże, tel. 
077/467-16-81, 0606/33-60-35
FIAT UNO, 1996 r.. 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski, 
katalizator, relingi dachowe, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. za
mek, RO; hak, el. otw. szyby, kupiony w salonie, zadbany, •
15.000 zł. Masanów, gm. Sieroszewice, tel. 062/739-01-29 
FIAT UNO IES, 1996 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobiliżer, relin
gi, zielone szyby, 4 zagłówki, 3 .stop’ z salonu, stan b. dobry, •
15.200 zł lub zamiana. Stronie Śl., tel. 074/814-20-51, 
0606/73-75-53
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, stan b. dobry, kupibny w salonie, bez wypadku, 5-drzwio- 
wy, garażowany, Mul-T-Lock, immobilizer - 13.800 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-33-70, 071/392-2341 *
FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwio
wy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
FIAT UNO VAN, 1996 r.. 78 tys. km, 1000 ccm, biały, oryg. ho
mologacja fabryczna, oszklony, 2-osobowy, mało eksploatowa
ny + kpi. opon zimowych, możliwe raty, - 10.000 zl. Wrocław, 
tel. 0608/25-02-11
FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, - 14.900 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 0604/67-86-93 
FIAT UNO, 1997 r., 40 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, bez 
wypadku, kupiony w salonie w Polsce, 5-drzwiowy. centralny 
zamek, alarm, 5-biegowy, garażowany, stan idealny, radio z 
panelem, pełna dokumentacja, - 15.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-80-08 po godz. 18, 0603/5041-74 
FIAT UNO, 1997 r., 55 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, alarm, kupiony w salonie, stan b. 
dobry, - 13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-5042,0605/63-90-36 
FIAT UNO, 1997 r., 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, kompl. dokumentacja, 
el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, relingi dachowe, RO Grun- 
dig, garażowany, - 15.700 zł. Trzebnica, tel. 071/384-01-88, 
0602/69-86-58
FIAT UNO FIRE, 1997 r., 35 tys. km, 1000 ccm. benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, odcięcie zapłonu, blokada skrzy
ni biegów, hak, RM. Wrocław, tel. 071/355-92-09 
FIAT UNO, *1997 r., 54 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
immobilizer, Mul-T-Lock. -12.000 zł. Wtocław. tel. 0601/89-29-34 
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, I właściciel, - 13.000 zl. Prudnik, 
tel. 077/436-23-65
FIAT UNO, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, - 16.500 zł. 
Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, tel. 0601/31-34-61 
FIAT UNO, 1998 r., 62 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, RO, 4 zimowe opony, zadba
ny, garażowany, I właściciel, - 17.300 zł. Niemodlin, tel. 
0601/91-27-60
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FIAT UNO, 1998 r., 1400 ccm 3-drzwiowy, - 11.200 zł. Opole, 
tel. 0607/34-81-10
FIAT UNO, 1998 r.,47 tys. km, 1000 ccm, wtrysk Pb/ Fire, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, alarm, kupiony w salo
nie, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 15.800 zl. Szczawin, 
tel. 071/392-38-29, 0602/88-41*59 
FIAT UNO, 1998 r.. 52 tys. km, 1000 ccm, FIRE, biały, immobi
lizer, I właściciel, kierowca niepalący, bez wypadku, garażowa
ny, -16.700 zł. Wrocław, tel. 071/362-13-66 
FIAT UNO, 1999 r., 13 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm ♦ pilot, kupiony w salonie, 
kompl. dokumentacja, książka serwisowa, w trakcie remontu, 5 
elementów do malowania (nowe części), - 15.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0604/64-12-47
FIAT UNO FIRE, 1999 r., 43 tys. km, 1000 eon, benzyna, srebr
ny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm ♦ pilot, radio z 
panelem, 5-drzwiowy, garażowany, serwisowany, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry - 17.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56, 
0607/71-08-02
FIAT UNO VAN, 1999 r., 1400 ccm, czerwony metalic, 3-drzwio
wy, inst. gazowa w kole zapasopwym, • 14.500 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-03-59, 0601/58-20-53 
FIAT UNO, 2000 r., 6 tys. km, 1000 ccm, czerwony metalic,
3-drzwiowy, i  właściciel, alarm, - 20.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-38-98
FIAT UNO, 2000 r., 24 tys. km, 900 ccm, wtrysk, niebieski, ka
talizator, 5-biegowy, radio, immobilizer, zagłówki z tyłu, ekono
miczny, 5-drzwiowy, serwisowany, garażowany, kupiony w sa
lonie w kraju, • 18.400 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90

FORD
0  AUTON * sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

FORD AEROSTAR, 1989 r., 3000 ccm, V6, perłowozielony, -
14.000 zł lub zamienię na terenowy, sportowy albo motocykl. 
Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
FORD AEROSTAR, 1989 r., 171 tys. km, 3000 ccm, granatowy 
metalic, skrzynia biegów nominalna, - 9.000 z ł, z VAT-em. Zie
lona Góra, tel. 068/324-28-93
FORD AEROSTAR, 1990 r., 3000 ccm, benzyna, niebieski me
talic, inst. gazowa, 7-osobowy, skrzynia biegów manualna, -
14.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-03-59, 0601/58-20-53 
FORD AEROSTAR, 1990 r., 170 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
kat., kolor wiśniowy metalic, ciemne szyby, centr. zamek, kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan b. dobry, -.14.000 
zł lub zamienię na Mercedesa 300, 123. Zduny, tel. 
062/721-52-64 po 15
FORD AEROSTAR VAN; 1993 r., 150 tys. km, 3000 ćcm, 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, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, - 28.400 
zł. WToclaw, tel. 071/336-99-83
FORD ESCORT, 1979 r., 1300 ccm zarejestrowany, w ciągłej 
eksploatacji, - 1.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-49 
FORD ESCORT, 1979/80 r., 1300 ccm, czerwony, stan bardzo 
dobry, szyberdach, szerokie zderzaki, nowe klocki, łożyska, •
2.500 zł lub zamienię na większy, może być uszkodzony. Mił
ków, tel. 0602/27-73-56
FORD ESCORT Ghia, 1981 r., 1600 ccm, błękitny metalic, + 
drugi samochód w częściach, grńtis, • 4.000 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 071/318-62-17, 0607/13-43-33 
FORD ESCORT, 1981 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, szyberdach, szerokie zderzaki, radio, hak holowni
czy, kpi. dokumentacja, 4-drzwiowy, stan dobry, - 3.500 zł. Lu
bin, tel. 076/849-39-87 po godz. 16 
FORD ESCORT, 1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nogranatowy, szeroki zderzak, 4 lampy przednie, ospoilerowa
ny, hak, RO, alum. felgi, po lakierowaniu, - 3.300 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/356-18-94
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szero
kie zderzaki, alarm, oryginalny szyberdach, dodatkowe światło 
.stop”, radioodtwarzacz Blaupunkt, zadbana tapicerka, po prze
glądzie, stan.dobry, - 2.450 zł. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53 
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, kubełkowe fote
le, szyberdach, nowy ukl. wydechowy, RM + głośniki, ekonomi- 
zer, - 3.500 zł. Ciechanowice, tel. 075/741-01-96 
FORD ESCORT, 1982 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, dużo części wymienionych na nowe, szyberdach, - 3.500 
zł. Skoroszyce, woj. opolskie, tel’ 0600/54-98-58 - 
FORD ESCORT KOMBI, 1982 r., 187 tys. km, 1300 ccm zadba
ny, - 2.800 zł. Brzeg Dolny, teł. 071/319-59-07, 0608/76-09-76 
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna aluminiowe felgi, 
RM, - 2.300 zł. Głogów, tel. 0604/85-85-65 
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic,
4-drzwiowy, po remoncie kapitalnym, szyberdach, automatic, 
bez dokumentacji, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/52-74-19 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm przegląd do 2002 r., stan 
dobry, • 2.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-58-67
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, perłowoczarny, 
po remoncie blacharki, nowe opony, • 3.800 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, po 92 r.. Pobiel, woj. leszczyńskie, teł. 065/543-81-90 
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, dużo nowych części, silnik
1 skrzynia biegów z 88 r., zadbany, sport, zawieszenie, ukł. wy
dechowy, fotele I kierownica, - 3.500 zł. Skoroszyce, tel. 
077/431-81-43 po południu, 0600/54-98-58
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, szerokie zderzaki w kolorze nadwzoia, szyberdach, alum. 
felgi, ro, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 3.800 zł. Świdnica, tel. 
074/852-92-31
FORD ESCORT, 1982 r., 1117 ccm, CVH, biały, 3-drzwiowy, prze
gląd do 12.2001 r. - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-88, 
0603/89-26-99
FORD ESCORT KOMBI, 1982 r., 1597 ccm dodatkowo 4 koła, -
2.500 zl. Wrocław, tel. 071/351-32-17
FORD ESCORT, 1982 r., 168 tys. km, 1598 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, hak, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-16-00
FORD ESCORT. 1982 r., 1300 ccm, czerwony, sprawny, do re
montu bladiarki, 5-drzwiowy, 4-biegowy, przegląd do 01.2002 
r, - 2.000 zł lub zamienię na skuter, w podobnej cenie. Wrocław, 
tel. 071/357-30-52
FORD ESCORT, 1982/83 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, kpi. do
kumentacja, 5-drzwiowy, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -
3.900 zł. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
FORD ESCORT, 1982/83 r., 125 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
złoty metalic, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, oryg. 
lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM garażowany, wersja wzbo
gacona, zadbany, - 3.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/324-10-18, 0603/77-90-48
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, seledynowy metalic,- 
3-drzwiowy, garażowany, stan dobry, • 4.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-68-01, 074/868-91-60, 0606/34-92-10 
FORD-ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, czerwbny, po remoncie sil
nika, - 3.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0606/55-56-49, 
071/310-18-59
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 lub RTV). Świdnica, tel. 
0603/55-45-22
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic,
5-drzwiowy, - 3.450 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-93
FORD ESCORT, 1983 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 4- r̂zwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, radio
odtwarzacz, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, • 4.300 zł lub za

mienię na Fiata 126p, Poloneza, Iriny. Wrocław, tel. 
071/396-50-41, 0603/19-13-93
FORD ESCORT, 1983 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna nowe 
amortyzatory, wszystkie tuleje gumowe, łożyska, końcówki, drąż
ki - po remoncie blacharki, do malowania częściowo, - 3.500 zł. 
Wtocław, tel. 071/785-96-42 do godz. 17, 0503/93-28-42 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, niebieski, nowe opony, koł
paki, listwy boczne, RM, po remonde silnika, zadbane wnętrze, 
szyberdach, stan blacharki b. dobry, - 3.600 zł lub zamienię. 
Złoty, Stok, tel. 0605/37-82-58
FORD ESCORT, 1984 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zło
ty, po remonde silnika, po wymianie ukł. wydechowego, po 
wymianie sprzęgła, bez korozji, stan b. dobry • 4.700 zł lub za
mienię na Fiata 126p, 95/97 r. Bolesławiec, tel. 0601/18-86-36 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, nowe opony, RM *  głośniki, ważny 
przegląd, stan techn. b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na inny. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, metalic, stan b. dobry, szy
berdach, RM, sprowadzony w całości, bez korowi, - 3.300 zł. 
Nysa, tel. 077/433-10-62, 0604/68-43-18

FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 5-biegowy, oryg. lakier, stan dobry, z urzędu celnego, 
bez rejestracji, • 1.700 zł. Chojnów, tel. 0603/03-31-45 
FORD ESCORT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, ekonomiczny, - 5.500 zł. Ciepłowody, 
tel. 074/810-32-42
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, sprowadzony w całości w 98 r., oclony w całości, nowe 
amortyzatory i akumulator, szerokie zderzaki, wymieniony olej, 
skrzynia biegów i silnik, stan b. dobry, - 5.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-81-40
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
szyberdach, wersja USA, • 4.500 zł. Miękinia, tel. 0603/38-49-15 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, kpi. dokumentacja, • 3.900 zł. Opole, tel. 
0601/55-07-32
FORD ESCORT, 1986 r., 147 tys. km, 1300 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, stan b. dobry, alarm, RO, po wymianie ukl. wyde
chowego, szyberdach, garażowany, - 5.100 zł. Chojnów, tel. 
076/818-63-29
FORD ESCORT, 1986 r., 120 tys. km, 1300 ccm, błękitny meta
lic, stan b. dobry, na białych tablicach - 950 DEM. Legnica, tel. 
0503/70-67-17
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, brązowy metalic, 5-drzwio
wy, - 5.000 zł. Paczków, tel. 0600/85-16-94 
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, sprowadzony 
w całości, szyberdach, aluminiowe felgi, - 4.200 zł. Syców, tel. 
062/786-13-41, 0603/74-92-43
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, czarny, 4-drzwiowy, szy
berdach, - 5.600 zł. Wrodaw, tel. 0601/99-01-95 
FORD ESCORT, 1986 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, szyberdach, RM, 
przednia szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 5.500 zł. Wtodaw, 
tel. 071/372-86-89, 0602/64-22-43 
FORD ESCORT XR3i, 1986/96 r.. 23 tys.km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, alum. wnętrze i dywaniki, alum. felgi, szachownica z 
przodu na masce i z tyłu, niebieskie zegary, sportowy ukł. wy
dechowy, ABS, 115 KM, demne szyby, szyberdach, - 7.600 zl 
lub zamienię na inny, chętnie diesel, turbo D. Rydzyna, woj. 
leszczyńskie, tel. 0607/13-41-46 
FORD ESCORT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, po przeglą
dzie 04.2001 r., dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, 
• 7.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-13 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, - 6.700 zł. Kamienica, tel. 077/431-76-12 
FORD ESCORT XR3,1987 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
szyberdach, welur, spoilery, stan b. dobry, białe tablice, - 2.200 
zł. Dębno, tel. 0609/64-08-91
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 4-drzwio- 
wy, el. otw. szyby, centralny zamek, - 4.900 zł. Lubin, tel. 
0604/94-17-71
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, brązowy metalic, garażo
wany, zadbany, 4-drzwiowy, stan idealny, - 5.800 zł lub zamie
nię na Inny samochód. Paczków, tel. 0602/33-69-85 
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, RO, garażowany, zadbany, • 7.950 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
FORD ESCORT, 1987 r., 152 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm + 2 
piloty, stan dobry, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 353-07-16 
FORD ESCORT Ghia, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, nowe 
opony, zadbany, stan b. dobry, • 6.500 Zł. Wrocław, tel. 
071/346-64-84 po godz. 18
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
stan b. dobry, zadbany, radio, szyberdach, sprowadzony w ca
łości, pełna dokumentacja, dzielone tylne siedzenia, po prze
glądzie, nowe opony, - 5.400 zł. Wrodaw, tel. 071/315-13-47 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, 
radioodtwarzacz, I właśddel, pełna dokumentacja, szyberdach, 
nowe opony, automatic, stan b. dobry, • 5.800 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82, 0603/76-55-88
FORD ESCORT, 1987/88 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, katalizator, 5-biegowy, po remoncie, stan b. dobry, -
5.900 zł. Polkowice, tel. 076/749-80-81 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, 135 KM, katalizator, oznakowany, ciemne szyby, dwustop
niowy szyberdach, ekonomizer, welurowa tapicerka, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, atrakc. 
wygląd, zadbany, stan b. dobry, - 8.100 zł lub zamienię na do
wolny (może być do remontu). Bielawa/teł. 074/645-36-87, 
0603/81-53-63
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 5-biego
wy, szyberdach, oryg. lakier, I właścidel, • 6.900 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/734-74-36
FORD ESCORT CL, 1988 r., 99 tys. km, 1300 ccm, kolor grafi
towy metalic, szyberdach. 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, 
RM, garażowany, udokumentowane pochodzenie, - 7:800 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-14-69
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 
szyberdach, aluminiowe felgi, el. otw. szyby, 2 nowe opony, stan 
dobry, - 7.800 zł. Chojno, gm. Rawicz, tel. 065/547-03-15 
FORD ESCORT, 1988 r., 53 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, centr. zamek, 5-biegowy, szyberdach, w Polsce od.98 r., nie 
składany, stan dobry, - 7.000 zl. Kamienna Góra, tel. 
0602/67-93-64 ,
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 93 tys. km, 1600 ccm, biały, peny 
wtrysk, szyberdach, el. otw. szyby, centr; zamek,,, RO, odci)cie 
dopywu paliwa, 2-drzwiowy, • 8.300 zł. Legnica, tel. 
076/722-24-84
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 1600 ccm, benzyna ABS, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, szyberdach, obniżony, • 8.900 
zł. Lubin, teł. 076/843-68-28
FORD ESCORT Ghia, 1988 r., 1600 ccm, granatowy, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, hak, RM, 
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna ka
napa, - 7.500 zł. Lubin, tel. 076/840-85-17 
FORD ESCORT Ghia, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, RO, hak, szyberdach, welurowa tapicerka, 
5-biegowy, ABS, garażowany, el. reg ..lusterka i szyby, tylna i 
przednia szyba ogrzewana, dzielona tylna kanapa, zegarek, 
centr. zamek, stan b. dobry? Rakowice Wlk.-Lwówek Śl., tel. 
075/782-23-85
FORD ESCORT CL, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, RO, dokumentacja, dzielona tylna kanapa, 
oszczędny, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-02-24, 
0603/29-86-99
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, stan 
techn. dobry, - 6.500 zl. Wilczyce, tel. 071/398-84-44 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic,

5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 950 DEM. Zielo
na Góra, tel. 0609/15-17-07
FORD ESCORT, 1988/94 r., 105 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, 5-biegowy, hak, 3-drzwiowy, światła dzienne, szyberdach, kpi. 
dokumentacja, po wymianie filtrów i oleju, w kraju od 94 r., RM, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka - 7.800 zł lub zamie
nię. Lubin, tel. 076/847-31-47. po godz.16 
FORD ESCORT, 1989 r. zderzaki, czarne. Duszniki Zdrój, tel. 
0608/69-73-46
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 950 
DEM Snowidza, woj. legnickie, tel. 0604/07-98-31 - 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
przegląd ważny, stan dobry, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-95-60 po godz. 20
FORD ESCORT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
oryg. szyberdach, 5-drzwiowy, RO Kenwood, 5-biegowy, dużo 
nowych części, pokrowce, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95
FORD ESCORT GL, 1989 r., 185 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
wielopunktowy wtrysk paliwa, twarde zawieszenie, aluminiowe

felgi, ospoilerowany, el. reg. reflektory, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, kubełkowe fotele, • 7.200 zl. Wschowa, tel. 
0603/94-73-89
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, ałarm, odcięde 
zapłonu, RO, wymieniony pasek rozrządu, kpi. dokumentacja, 
zadbany, garażowany, - 7.800 zl. Bolesławice, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/644-90-56, 0604/07-18-88 
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 8.600 zl. Gryfów śl., tel. 
075/781-38-50, 0602/70-18-39
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, ABS, centralny zamek, alarm, radioodtwarzacz Philips, 
szyberdach, aluminiowe felgi, sportowy wydech, białe zegary, 
welurowa tapicerka, sportowe nakładki na pedały, stan b. do
bry, • 7.400 zł. Miękinia, tel. 0608/02-98-73 
FORD ESCORT, 1989 r., 143 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, szyberdach, zielone szyby, el. reg. reflektory, dzielona 
tylna kanapa, nowe amortyzatory, sprężyny, wahacze i świece, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, katalizator, RO + 4 głośni
ki, zegarek, garażowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, prze
gląd do 08.200, - 7.900 zł zamienię na WV Passata, Golfa II TD, 
możliwa dopłata, ścinawka śr., tel. 074/871-56-89 
FORD ESCORT, 1989 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, garażowany, stan blach, i silnika b. dobry, el. otw. 
szyby, centr. zamek, szyberdach, dzielona tylna kanapa, tylna 
szyba ogrzewana, kpi. opon zimowych, 3-drzwiowy - 9.000 zł. 
Wtodaw, tel. 071/373-12-24
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. Wtodaw, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07

FORD ESCORT, 1989 r., 187 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5 biegowy, udokumentowane pochodzenie, 
oryginalny szyberdach, garażowany, 1 właśddel w kraju, kom- 
plt opon zimowych, RO ♦ głośniki, kierowca niepalący, prze
gląd do maja 2002r, zadbany, oszczędny, - 7.800 zł. Wysocko, 
gm. Złotoryja, teł. 076/878-69-16
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drżwiowy, - 7.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-69-40 
FORD ESCORT, 1989/90 r.,.1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
stan b. dobry, garażowany, zadbany, 4-drzwiowy, radioodtwa
rzacz, - 9.400 zl lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-46-78, 0600/19-76-82
FORD ESCORT,'1990 r., 1400 ccm, czerwony, model przejśdo- 
wy, pełna dokumentacja, 5-biegowy, el. otwierane szyby, szy
berdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, spoiler, cen
tralny zamek, atrakcyjny wygląd, dużo nowych części, - 7.300 
zl. Głogów, tel. 0607/07-55-93
FORD ESCORT, 19901., 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., 124 tys. km, 1800 ccm. diesel, czer
wony, stan b. dobry, szyberdach. nie składak, hak, tapicerka 
pluszowa, radioodtwarzacz, dzielona tylna kanapa, - 8.700 zl 
lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/867-19-17 
FORD ESCORT, 1990 r., 102 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan 
dobry, alarm, centr. zamek, - 7.800 zł lub. Legnica, tel. 
076/856-48-56
FORD ESCORT, 1990 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-biegowy, - 10.500 zł. Legnica, tel. 076/862-32-11 
FORD ESCORT, 1990 r„ 141 tys. km, 1600 ccm, benzyna, EFi, 
czarny, sprowadzony w całości, centr. zamek, alarm ♦ pilot, szy
berdach, alum. felgi, lotka, dodatkowe światło .stóp’ , spoilery, 
3-drzwiowy, - 8.300 zł. Rawicz, tel. 065/546-32-09 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, EFI, czarny, szyberdach, 
centr. zamek, RO Panasonic, - 9.300 zł lub zamienię. Brzeg, 
tel. 077/416-10-95, 0604/82-79-82 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, czarny, zadbany, 
3-drzwiowy, spoiler, obrotomierz, szyberdach, I vtfaścidel w kra
ju, nowy model, - 10.000 zł. Środa Śl., tel. 0603/74-96-57 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, RO, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, • 11.500 
zl. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1300 ccm, benzyna nowy model, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 11.500 zl. Świebodzice, tel. 
0601/57-86-65
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy,'szyberdach, radioodtwarzacz, garażowany,
11.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-92-29
FORD ESCORT KOMBI, 1990/96 r., 1400 ćcm, srebrny metalic, 
szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, stan b. dobry, -
9.500 zł lub zamienię na tańszy. Wtodaw, tel. 071/328-83-41 
FORD ESCORT, 1990/97. r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze 
nadwozia, atrakcyjny wygląd, ekonomiczny, kompletna doku
mentacja, możliwość rat, - 11.100 zł. Świdnica, tel. 
074/858-99-67, 0606/12-99-22
FORD ESCORT, 1991 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, siwy 
metalic, w kraju od 2 tygodni, odony w całości, centr. zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, immobilizer, - 11.500 zł (moż
liwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
FORD EŚCORT CABRIO, 1991 r„ 97 tys. km, 1600 ccm,-czarny 
met?lic, pełna elektryka, alum. felgi, atrakc. wygląd, nie eksplo
atowany w kraju, kpi. dokumentacja - 14.000 zł. Leszno, tel. 
065/534-09-00, 0605/23-98-86
FORD ESCORT, 1991 r., 129 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, centr. zamek, szyberdach, katalizator, -11.300 zł. Leszno, 
tel. 065/529-07-13 po godz. 16
FORD ESCORT KOMBI, 199.1 r., 156 tys. km, 1800,ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, relingi, welurowa 
tapicerka, stan dobry • 12.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-24-99. 
0601/79-05-39
FORD ESCORT CL, 1991 r.. 62 tys. km, 1300 ccm, demny, ku
piony w kraju, RM, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana + wycie
raczka, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na Mercedesa 
190, lub tańszy. Bolesławiec, tel. 075/734-57-52 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 146 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy metalic, katalizator, nowy model, 5-drzwiowy. 
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, obrotomierz, el. reg. re
flektory, reguł. wys. mocowania pasów, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, RM Blaupunkt, dodatkowe światło .stop*,

przegląd do 04.2002 r., zadbany, - 12.500 zl. Brzeg, tel. 
077/416-48-73 po godz. 17 '
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, rozkładane tylne siedze
nia, nowe opony, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, -
11.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-99-25 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, • 13.000 zł. Głogów, tel. 076/833-95-05 
FORD ESCORT, 1991 r., 121 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, welurowa tapicerka, centralny zamek *  pilot, el. reg. re
flektory, RO, opony letnie i zimowe, sprowadzony w całości 
(08.2000 r.), bez wypadku, 3-drzwiowy, zadbany, pełna doku
mentacja, stan b. dobry, • 12.400 zł. Głogów, tel. 076/834-30-69, 
0600/41-03-97
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, demnoczerwo- 
ny, nowy model, 5-drzwiowy, centr. zamek, alum. felgi ♦ zimo
we, szyberdach, wąlurowa tapicerka, I właścidel, garażowany, 
po przeglądzie, nowy pasek rozrządu, kpi. dokumentacja, 
oszczędny, atrakc. wygląd, - 11.200 zł. Gościce, tel. 
077/431-77-57
FORD ESCORT CLX, 1991 r„ 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, serwo, KOMBI, immobilizer, szyberdach, centr. za
mek, relingi dachowe, - 12.400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-38-73
FORD ESCORT, 1991 r., 1400ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, c. zamek, welur, szyberdach, • 9.500 zł. Kalisz, tel. 
082/752-00-46, 0502/13-45-94
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, centralny zamek, szyberdach, obrotomierz, el. reg. 
reflektory, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, kpi. 
opon zimowych, - 9.800 zł. Kłodzko, tel. 074/86746-92 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, el. otw. szyby, alarm, RO, nowy akumulator i tłumik, 
zielone szyby, - 11.900 zl. Legnica, tel. 076/850-12-37 po 
godz. 18, 0501/05-31-52
FORD ESCORT, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, bez wypadku, I 
właśddel, centralny zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, ra
dioodtwarzacz, książki serwisowe, stan b. dobry, - 10.800 zł. 
Legnica  ̂tel. 0603/07-30-67
FORD ESCORT, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, nowy model, 5-drzwiowy, wspomaganie, RM ■ 9.600 zł. 
Legnica, teł. 076/862-03-91, 0605/63-27-78 
FORD ESCORT, 1991 r., 69 tys. km, 1400 ccm, turkusowy me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, eł. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, • 10.500 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
FORD ESCORT, 1991 r., granatowy, 5-drzwiowy - 2.800 DEM. 
Leśna, tel. 075/721-17-73
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, RÓ, książka serwisowa, szyberdach, alum. felgi, centr. za
mek, el. reg. reflektory, sportowy tłumik, ciemne szyby, atrak
cyjny wygląd, 2 opony zimowe, RO ♦ 4 głośniki, - 10.500 zł. 
Lubiąż, tel. 071/389-72-47
FORD ESCORT, 1991 r., 157 tys. km, 1800 ccm, diesel, dem- 
noniebieski, ABS, centr. zamek, 2-drzwiowy, reg. kierownica, 
reguł. wys. mocowania pasów, welurowa tapicerka, stan techn. 
b. dobry, • 11.200 zl lub zamienię na mniejszy. Lubin, tel. 
076/847-58-55
FORD ESCORT, 1991 r., 170 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, atermiczne szyby, szyberdach, alarm, 
blokada skrzyni biegów, el.światła, stan bardzo dobry, nowe

opony, centralny zamek, - 11.000 zl. Mirsk, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0601/14-63-85
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, demny metalic, pełna 
dokumentacja, RO Ford, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, stan idealny, • 12.800 zł lub zamienię na 
inny samochód. Nysa, tel. 077/433-67-24, 0608/23-73-03 
FORD ESCORT, 1991 r., 142 tys. km, 1600 ccm. wtrysk ♦ gaz, 
biały, insi gazowa (gwarancja), immobilizer, alarm, centr. za
mek, alum. felgi, garażowany, zadbany, ekonomiczny, -11.800 
zł możliwe raty przez komis. Nysa, tel. 077/431-83-63, 
0602/71-89-33
FORD ESCORT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, centralny zamek, oryginalny przebieg, bez 
wypadku, stan b. dobry, radio, przegląd, nowy model, odony,
10.200 zl. Syców, tel. 062/785-17-05, 0608/05-30-70 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 160 tys. km, 1598 ccm, EFi, 105 
KM szary metalic, 3-4rzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM 
♦ gośniki, welurowa tapicerka, obrotomierz, zderzaki w kolorze 
nadwozia, spoiler, alum. felgi, • 10.000 zl. Szymonków, tel. 
071/348-08-67, 0503/80-73-53
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 126 tys. km, 1400 ccm centr. 
zamek, alum. felgi, szyberdach, relingi dachowe, welurowa ta
picerka, • 11.600 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-02-41 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r„ 141 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w 97 r., kpi. dokumentacja, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, RM z panelem, nowe opony, dzielona tylna ka
napa, garażowany, atrakc. wygląd, • 10.200 zl lub zamienię. 
Wrodaw, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
FORD ESCORT, 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie kier., centralny zamek, klimatyzacja, el. otwiera
ne szyby, stan b. dobry, -10.200 zł. Wrodaw, tel. 0607/04-21-31 
FORD ESCORT, 1991 r.,'1800 ccm, diesel, granatowy, 3-drzwio
wy, welurowa tapicerka, szyberdach, el. lampy, sprowadzony w 
całości, w kraju od miesiąca, pełna dokumentacja, - 11.600 zł. 
Wrodaw, tel. 071/338-30-81, 0607/09-61-42 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, amor
tyzatory, opony, wydech i akumulator na gwarancji, stan b. do
bry, • 11.500 zł lub zamienię. Wtodaw, teł. .071/346-51-33 wie
czorem
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r,; 141 tys. km, 1600 ccm, EFI,' 
czerwony, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, RO, we
lurowa tapicerka, alum. felgi, zegarek, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, -11.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-29-15 
FORD ESCORT CLX KOMBI, 1991 r„ biały, ABS, - 8.900 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-89-81, 0606/76-40-55 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, sżary metalic, 
3-drzwiowy, welurowa tapicerka, 5-biegowy, radio, sprowadzo
ny z Niemiec, stan b. dobry, - 10.300 zł. Złotoryja, tel. 
076/878^64-08, 0604/85-41-36
FORD ESCORT, 1991 r., czerwony, 3-drzwiowy,,spoiler, wspo
maganie, bezwypadkowy, stan b. dobry, * 11.000 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32, 0604/50-85-58
FORD ESCORT, 1991/92 r., 88 tys. km; 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa ta
picerka, bez wypadku, książka serwisowa, udokumentowany 
przebieg, po wymianie oleju, paska rozrządu, stan idealny, -
11.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0503/36-46-39 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. re
flektory, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, hak, RO 
Pioneer, kpi. dokumentacja, garażowany, ekonomiczny, zadba
ny, - 10.300 zł. Głogów, tel. 076/833-17-18 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, w kraju od 6 miesięcy, bezwypadko
wy, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumentacja, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, serwisowany, I właścidel, el. reg..reflekto
ry, garażowany, bez korozji, ekonomiczny, stan b. dobry, • 11.700 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
FORD ESCORT, 1991/92 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, dzielo
na tylna kanapa, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 10.700 
żł. Kępno, tel. 062/781-30-82
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi, szyberdach, stan b. dobry, -
11.300 zł (możliwe raty). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
312-̂ 3-41
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 146 tys. km, 1600 ccm, EFi 
alarm, szyberdach, I właściciel, relingi dachowe, hak. zielone 
szyby, radioodtwarzacz,' welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, 
atrakcyjny wygląd, centralny zamek, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, -10.400 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 0603/84-60-78 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 150 tys. km, 1400 cćm, 
benzyna, czerwony, katalizator, hak, RO Pioneer, pełna doku

mentacja, garażowany, atrakcyjny wygląd, - 10.500 zł. Wilków, 
tel. 076/833-17-18
FORD ESCORT CLX, 1991/95 r., 110 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
bordowy, katalizator, model przejściowy, 5-biegowy, centr. za
mek, 2-stopniowy szyberdach, reg. reflektory, składane tylne 
siedzenia, RO Pioneer ♦ 4 głośniki, welurowa tapicerka, serwi
sowany, przegląd do 2002 r., zadbany, - 9.600 zł. Wrodaw, teł. 
0601/97-78-00 po godz. 17
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy, stan techn. 
b. dobry, szyberdach, centr. zamek, 5*biegowy, 5-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, dokumentacja, • 11.700 
zł. Dziewiętlice, tel. 077/431-37-22 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1300 ccm, srebrny metalic, 
szyberdach, katalizator, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
centr. zamek ♦ pilot; RM Ford Code, reg. kierownica, reguł, fo
tel kierowcy, -13.400 zl. Gostyń, tel. 065/572-34-59 
FORD ESCORT, 1992 r., 81 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, zegar, - 9.500 d. Góra, teł. 065/543-32-41 
FORD ESCORT XR3i CABRIO, 1992 r., 1800 ccm, czarny, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, • 16.500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-86-37, 0605/73-93-90 
FORD ESCORT XR3i, 1992 r., 1800 ccm, granatowy, wersja 
sportowa, 130 KM, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -
14.000 zł lub zamienię na inny do 30.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-68-60, 0603/39-49-56
FORD ESCORT, 1992 r., 170 tys. km, czarny, 5-drzwiowy, wspo
maganie ♦ regulacja kierownicy, spoiler na klapie, bezwypad
kowy, książka serwisowa, • 13.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-26-22
FORD ESCORT KOMBI. 1992 r.. 140 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, relingi dach., mies. 
w kraju, zarej., I właściciel - 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/36-17-09
O  FORD ESCORT, 1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, 

czarny, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. luster
ka i szyby, szyberdach, obrotomierz, przednia 
szyba podgrzewana, alum. felgi, spoiler tylnej 
klapy, nakładki na progi i na zderzaki w kolorze 
auta, bez wypadku, stan idealny, kupujący zwol
niony z podatku, -11.500 z ł . W ofercie również 
Ford Escort kombi 1.8 D, 1992 r . , bogate wypo
sażenie, Rawicz, te l. 0605/78-94-65, 
0605/22-90-89 01032981

FORD ESCORT CLX, 1992 r., 107 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, centralny zamek, 
el. reg. reflektory, szyberdach, obrotomierz, welurowa tapicer
ka, zadbany, immobilizer, stan b. dobry, 5-drzwiowy, - 12.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz. 20,0602/49-57-11 
FORD ESCORT. 1992 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, I właściciel, welurowa tapicerka, reg. kierownica, 3-drzwio
wy, - 9.000 zl. Głogów, teł. 076/834-72-61 
FORD ESCORT XR3i, 1992 r., 1800 ccm, 16V, czerwony,
2-drzwiowy, -12.000 zł lub zamienię na dostawczy. Jawor, tel. 
076/871-08-09, 0604/91-76-23
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, 
szyberdach, centr. zamek, - 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-87-00
FORD ESCORT, 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, szyberdach, w kraju od 3 mies., bez wypadku, -
11.900 zł lub zamienię na nowszy D. Jelenia Góra, tel. 
0607/34-30-13
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, relingi dachowe, roleta, szyberdach, centralny za
mek, welurowa tapicerka, radio CD, bez wypadku, stan b. do
bry, w kraju od 3 dni, -12.700 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
FORD ESCORT, 1992 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, 5-drzwiowy, stan ideal
ny, welurowa tapicerka, reg. wys. świateł, dzielone tylne sie
dzenia, - 10.800 zł. Kłodzko, teł. 0502/04-39-54 
FORD ESCORT. 1992 r., 101 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, spoiler, stan b. dobry, bez wypadku, •
11.800 zł. Kłodzko, teł. 0601/57-54-44 
FORD ESCORT, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, w kraju 
od tygodnia, bez wypadku, • 11.500 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel, srebrny metalic, el. 
otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, - 12.000 zl. Leszno, tel. 
0605/69-33-42
FORD ESCORT, 1992 r., 106 tys. km, 1400 cćm, czarny meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek - 2.600 DEM ♦ do i 
transport, po sprowadzeniu • 11.000 zł. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km. 1800 ccm, 16V, kolor gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, spoiler, zegar, -11.500 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r.. 80 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, relingi dachowe, szyberdach, -
12.600 zl. Lubin, tel. 076/844-92-41
FORD ESCORT, 1992 r., 84 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyby i reflek
tory, szyberdach, RO + 4 głośniki, welurowa tapicerka, szerokie 
koła, alum. felgi, ozdobna maska, zarejestrowany do 05.2002 r, 
• 12.500 zł. Oława. tel. 071/313-83-56 
FORD ESCORT, 1992 r. 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, garażowany, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, immobilizer, RO, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
11.600 zł. Pączków, tel. Ó77/431-72-33
FORD ESCORT, 1992 r., 133 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, spoiler, centr. zamek, immobilizer, szyber
dach, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, stan b. dobry, •
11.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-35-67, 0601/67-22-09 
FORD ESCORT, 1992 r.. 1400 ccm, benzyna, siwy metalic, 
5-drzwiowy, - 2.500 zł + do. Słubice, tel. 095/758-62-21 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, cehtr. zamek, szyberdach, wspomaganie, na 
białych tablicach, - 6.500 zł. Toporzysko, teł. 0504/94-46-47 
FORD ESCORT Ghia, 1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, bez wypadku, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centralny zamek, szyberdach, kpi. opon zimowych, •
11.500 zł (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/665-03-82, 
0608/78-04-32
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 80 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, 
welurowa tapicerka, reg. pasy i kierownica, RM, el. otw szyby, 
hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, obrotomierz, nowy 
model - 14.000 zł lub zamienię ha busa ,maxi* (Fiat Ducato, 
Peugeot J5, Citroen C25). Wijewo, tel. 065/549-41-55, 
0606/51-86-13
FORD ESCORT, 1992 r., 126 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, hak, obrotomierz, nowe amor
tyzatory. opony, łańcuszek rozrz. i akumulator, garażowany, stan 
techn. b. dobry, • 11.500 zł lub zamienię na Opla Corsę B, Astrę, 
Seata Ibizę, dopłata. Wschowa, tel. 065/540-38-27, 
0605/37-93-61
FORD EŚCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, szyberdach, welurowa tapicerka, alarm, centralny zamek, 
stan silnika i blacharki b. dobry, -11.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0600/55-05-84
FORD ESCORT, 1992 r., 75 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grana
towy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, welurowa tapi
cerka, szyberdach, regulowana kierownica, zderzaki w kolorze 
nadwozia, obrotomierz, białe kierunkowskazy, odony w cało
ści, RM, eł. reguł, reflektory, stan idealny, - 10.200 zł. Zgorze
lec, tel. 075/771-81-92
FORD ESCORT, 1992/93 r., 72 tys. km, 140 ccm, benzyna, nie
bieski, wspomaganie, Mul-T-Lock, RO, 5-biegowy, 3-drzwiowy, 
welur, udokum. pochodzenie, sprowadzony na kołach bez uszko
dzeń, spoilery, atrakc.'wygląd, • 12.200 zl. Bielawa, tel. 
074/833-15-35
FORD ESCORT, 1992/93 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony. nowy model, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, we
lurowa tapicerka. bez wypadku, - 13.300 zł. Góra, tel. 
0603/84-32-24. 0602/15-92-86
FORD ESĆORT, 1992/93 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, - 13.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/643-87-00
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 1300 ccm, nie-
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bieski, stan b. dobry, RM, relingi dach. + Kola zimowe, do sprow. 
z Niemiec ? 6.000 z l'♦  cło +, transport. Kłodzko, tel. 
074/647-19-44, 0602/36-t8-07
FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, kupio
ny w salonie, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, alarm + pilot, 
oznakowany, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-82-92. 0609/25-13-60 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 123 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony, relingi, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
stan dobry, przy granicy w Niemczech - 2.500 DEM Bogatynia, 
tel..075/773-12-28, 0609/40-87-31 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czarny metalic, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, w 
kraju od tygodnia, ważny przegląd, stan b. dobry, - 15.500 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-58-41, 0608/01-77-13 
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., blokada skrzynj biegów, 
welurowa tapicerka, • 14.800 zł. Długołęka, tel. 071/315-27-57, 
0608/42-96-46
FORD ESCORT. 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 3-drzwiowy, RO, I 
właściciel w kraju, dzielona tylna kanapa, atermiczne szyby, stan 
b. dobry, - 14.000 zł. Góra. tel. 0603/12-07-28 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 77 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, nie składany, 
wełur, centr. zamek, - 16.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0602/67-93-64
FORD ESCORT, 1993 r., 90 tys. km, 1600 cćm, 16V 2 poduszki 
pow., wspomaganie, - 14.000 zł. Korzeńsko, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/79-47-23 i
FORD ESCORT, 1993 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, niedawno 
sprowadzony, stan idealny, bez wypadku, książka serwisowa, I 
właściciel, - 12.000 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96, 
0603/44-23-55
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 106 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, roleta, 5-biegowy, 
RM, - 12.500 zł. Rydzyna, tel. 0601/07-86-42, 0605/35-03-01 
FORD ESCORT SEDAN, 1993 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metaiic, szyberdach, el. reg. reflektory, ABS, RM Ford, 
centr. zamek, wspomaganie kierownicy, 4-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, spoiler, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -
14.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-48-46
FORD ESCORT. 1993 r , 111 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
niebieski metalic, -15.000 zł łub zamienię na Audi 80, 90/91 r., 
z instalacją gazową, VW Jettę II, z instalacją gazową, 90/91 r., 
Poloneza, 98/99 r., z instalacją gazową. Zaręba Górna, tel. 
075/724-81-36
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski, 
serwo, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach 2-stopniowy, reg. 
świateł, reg. kierów. - 13.500 zł. Leśna, tel. 075/724-21-43 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, alarm, kupiony w kraju, bez wypadku, - 
13.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88, 431-75-08
FORD ESCORT CABRIO, 1993/94 r„ 86 tys. km, 1600 ccm, 
DOHC, 16V, czerwony, el. otw. szyby i dach, alum. felgi, białe 
zegary, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, kubełkowe fo
tele, RO Pioneer, czerwone dodatki w środku, alarm + pilot, stan 
b. dobry, - 22.600 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-22,0604/88-43-17 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 88 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, granatowy, nowy akumulator, spoiler, RM, I właściciel, w 
kraju od 1999 r., garażowany, stan b. dobry, • 14.400 zł. Star- 
czów, tel. 074/847-42-70
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r„ 85 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, zielony metaiic, garażowany, szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, kpi. kół zimowych, - 16.500 zl. Syców, tel. 
062/785-26-38
FORD ESCORT, 1993/94 r., 1300 ccm kupiony w salonie, 
Mul-T-Lock, RM Sony, 5-drzwiowy, nowy model, garażowany, -
12.300 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 
071/319-94-28 po godz. 18
FORD ESCORT, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, centr. za
mek, sprow. na nowych zasadach, stan idealny -16.200 zł. Jen- 
ków. gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-46-82, 0606/49-19-53 
FORD ESCORT, 1994 r., 128 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., pirotechniczne napi- 
nacze pasów, el. reg. reflektory, alum. felgi, sprowadzony w 
całości w 2000 r., zadbany, stan techn. b. dobry, • 13.700 zł. 
Legnica, tel. 076/856-41-03, 0604/40-38-15 
FORD ESCORT KOMBI. 1994r., 98 tys. km, 1800 ccm, diesel,, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, RM, 2 pod. powietrzne, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony W całości, ważny prze
gląd, stan b. dobry, - 17.900 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41, 
0608/01-77-13
FORD ESCORT, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, RM Ford, szy
berdach, 5-drzwiowy, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, -16.800 
zł. Krapkowice, tel. 077/446-03-40 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, diesel, biały, RM, 
poduszka pow., el. reg. reflektory, wspomaganie, sygnalizator 
świateł, roleta bagażnika, bez wypadku, - 18.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-65-36
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm. 16V, czerwony, sprowa
dzony w całości, 3-drzwiowy, I właściciel, poduszka powietrz
na, wspomaganie kier., regulowana kierownica, obrotomierz, • 
13.600 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, 16V, niebieski me
taiic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kierowni
cy, • 14.800 zł. Małachowo, woj. poznańskie, tel. 0607/04-56-67 
FORD ESCORT, 1994r., 1600 ccm, diesel składak, techn. spraw
ny, dużo części na gwarancji, • 5.800 zł. Oława, tel. 
0601/73-56-80
FORD ESCORT CLX, 1994 r., 139 tys. km, 1600 ccm, 16V, EFi, 
butelkowa zieleń, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 
szyberdach, radio, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, -16.500 
zł lub zamienię na tańszy samochód albo w tej cenie. Piaski, 
tel. 065/571-94-24
FORD ESCORT, 1994 r., 16V, czerwony, 150 KM sprowadzony 
w całości, ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, -16.700 
zł. Prochowice, tel. 0604/06-73-86 
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 
nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, - 13.000 zł. Radwanice, 
woj. wrocławskie, tel. 0502/50-39-28 
FORD ESCORT, 1994 r., 89 tys. km, wiśniowy metalic, ABS, 
serwo, immobilizer, zadbany, garażowany, • 14.700 zł. Świecie, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/56-78-56 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, diesel, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, - 15.500 zł. Wilkowice, woj. leszczyńskie, 
tel. 0605/09-43-06, 065/534-11-27 
FORD ESCORT, 1994 r„ 84 tys. km, 1300 ccm, niebieski, szy
berdach, centr. zamek, - 13.900 zł lub zamienię na Opla Astrę, 
5-drzwiowy model. Wrocław, tel. 071/785-43-58,0501/10-58-86 
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, teł. 071/786-72-22 po godz. 18,0605/07-26-85 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00449 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, spoilery i reflektory od RS 2000, 
kratownice aluminiowe, skórzana kierownica, zielone szyby, 
3-drzwiowy, RO Blaupunkt, -16.500 zł lub zamienię na VW Golfa 
diesla. Wrocław, tel. 071/361-55-32, 0606/82-53-26 
FORD ESCORT, 1994 r., 95 tys. km, 1800 ccm, EFI, 16V, perło- 
wobordowy metaiic, 5-drzwiowy, RO, wspomaganie kier., klima
tyzacja, poduszka powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, bez 
wypadku, w kraju od 2 tygodni, - 15.600 zi. Zielona Góra, tel. 
068/320-71-96, 0604/60-82-80
FORD ESCORT, 1994/95 r., 1800 ccm, TDI 2 pod. powietrzne, 
ABS, dodatki elektr., 5-biegowy, stan idealny, - 17.200 zł. Ja
wor, tel. 0606/49-19-53, 076/857-46-82 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 1800 ccm, turbo D ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, wspomaganie, 5-drzwiowy, • 17.200 
zł. Jenków, gm. Wądroże Wielkie, teł. 076/857-46-82, 
0606/49-19-53
FORD ESCORT SEDAN, 1994/95 r., 1800 ccm, diesel, granato
wy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., immobilizer, alu

miniowe felgi, kubełkowe fotele, radioodtwarzacz, 4-drzwiowy, 
dzielona irozkł. tylna kanapa, sportowe zawieszenie i wydech, 
bez wypadku, nie używany w kraju, atrakcyjny wygląd, pełna 
dokument, - 17.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-83, 
0602/50-64-80
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 152 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, szyberdach, wspomaganie kier., radio, alarm, - 
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-15-08 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00478 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1995 r., 127 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
RM-5000 RDS, szyberdach, centr. zamek, spoiler, 3-drzwiowy, 
stan idealny, pełna dokumentacja, • 20.500 zł. Marcin Wańtuch, 
59-700 Bolesławiec, ul. Jana Pawła II 33/1, tel. 075/732-86-11 
do godz. 10, 0604/91-44-76
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, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, wersja .Atlanta’, centr. zamek, el. otw. szyby, klima
tyzacja, wspomaganie, bez wypadku, welurowa tapicerka, do 
drobnych poprawek lakierniczych, - 14.900 zł lub 5.800 DEM + 
cło. 58-500 Jelenia Góra, tel. 0604/46-34-26 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 88 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, szyberdach, relingi dachowe, centr. zamek, wspomaganie, - 
15.500 zł. Legnica, tel. 0604/61-62-72 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, eter* 
nozielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, alarm, klimatyzacja, immobilizer, - 18.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-53-58, 0604/45-50-83
FORD ESCORT,-1995 ŁT67JyŁ km.-14QQ ccm, bgnzyna, zielo
ny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, poduszka pow. kierowcy, stan idealny, - 17.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-59-51, 0604/28-54-36 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
bordowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., immobili
zer, relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, centralny za
mek, radio, • 19.000 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0603/28-57-93

FORD ESCORT KOMBI, 1995 r„ 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
bordowy, relingi dachowe, centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie kier., halogeny, el. reg. reflektory, pełna do
kumentacja, w kraju od 5 miesięcy, - 20.000 zł. Wrocław, teł. 
0601/70-07-57
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r„ 90 tys. km. 1800 ccm, TDi, 
biały, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. szyberdach, immobilizer, welurowa tapicerka, roleta, 
relingi dachowe, stan b. dobry, sprowadzony w całości, w kraju 
od tygodnia, pełna dokumentacja, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/338-30-81, 0607/09-61-42
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 105 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
biały, SRS, poduszka pow., wspomaganie kier., roleta, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, bez wypadku, ekonomiczny, kpi. do
kumentacja, stan idealny, • 20.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-94, 0605/53-18-09
FORD ESCORT, 1995/96 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, bordowy metalic, nowy model, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RM Blaupunkt, alarm, centr. zamek, - 14.900 zł lub zamie
nię na inny, nawet uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78, 
0603/61-59-50
FORD ESCORT Ghia, 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, perłowogranatowy, kombi, I właściciel, garażowany, bez 
wypadku, immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., 
ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyberdach, re
guł. fotel kierowcy, relingi dachowe, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, welurowa tapicerka, - 22.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-06-43
FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r., 50 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, welur, 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, 1995/96 r, 91 tys. km, 1300 ccm, biały, I wła
ściciel, kupiony w salonie, serwisowany, poduszka pow., immo
bilizer, alarm, RM, dzielona tylno fotele, - 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-90-10, 0603/66-35-84 
FORD ESCORT CL, 1996 r., 78 tys. km, 1300 ccm, śliwkowy 
metalic, stan b. dobry, jeden użytkownik, poduszka pow. kie
rowcy, immobilizer, alarm, nowy akumulator, gwarancja, bagaż
nik dachowy, dodatkowe opony zimowe, - 22.000 zł. Warsza
wa, tel. 022/606-85-84, 022/822-37-11 
FORD ESCORT, 1996 r., 68 tys. km, 1600 ccm, 16V, zetec, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, serwo, centr. zamek, ABS, 
alarm, immobilizer, radio, pilot, - 24.500 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-05-95 po godz. 18, 784-25-73, 0601/72-08-77 
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)
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., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, Zetec. czar
ny metalic, kpi. dokumentacja, immobilizer, poduszka pow., kli
matyzacja, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, RO, - 22.000 zł lub zamienię na mniejszy. 
Opole, tel. 077/458-15-42, 0606/71-43-23 
FORD ESCORT Ghia, 1996 r„ 123 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
morski metalic, sedan, 4-drzwiowy, 2 x poduszka, klimatyzacja, 
wspomaganie, szyberdach, immobilizer *  kod, el.szyby, napi- 
nacze pasów, drewno, halogeny, welur, 4 zagłówki, • 22.700 zł. 
Syców, teł. 062/731-92-03
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, poduszka pow., welurowa tapicerka, im
mobilizer, roleta bagażnika, relingi dachowe, dzielona tylna ka
napa, książka serwisowa, - 19.800 zł. Ścinawa, tel. 
0607/45-51-17
FORD ESCORT, 1996 r., 69 tys. km, 1800 ccm, 16V, zetec. czar
ny metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., centr. zamek z 
pilotem, alarm, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, drewno, el. 
reguł, fotel kierowcy, • 18.500 zł lub zamienię na inny, do 10.000. 
zł. Zagrodno, tel. 076/877-34-70 
O  FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, tur

bo D, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, radio, serwo, welurowa tapicerka, lekko 
uszkodzony, naprawa około 1.200 zł, • 24.800 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-26-51, 0601/70-22-45 
81013141

FORD ESCORT, 1996/97 r., 40 tys! km, 1600 ccm, 16V Zetec, 
srebrny metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 poduszki po
wietrzne, alarm, ABS, immobilizer, wspomaganie kier., radiood
twarzacz, spoiler, szyberdach, welurowa tapicerka, pełna do
kumentacja, sprowadzony z Niemiec na mienie, I właściciel, - 
24.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-20-61 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 120 tys. km, 1600 ccm, biały, ku

piony i serwisowany w salonie, stan idealny, bezwypadkowy, 
RO, nowe opony, - 22.000 z l Jelenia Góra, tel. 0501/03-Z8-74 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
demnośliwkowy, 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., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy, poduszka pow., centr. zamek, et. otw. szyby, ABS, haloge
ny, szyberdach, alum. felgi, białe zegary, immobilizer w kluczy
ku, garażowany - 22.800 zł. Legnica, tel. 076/721-60-17, 
0602/82^3-87
FORD ESCORT, 1997 r., 59 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, 
5-drzwiowy, poduszka pow., radio, stan idealny, - 24.000 zl. 
Leszno, tel. 065/526-26-87, 0605/69-32-23 
FORD ESCORT, 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, perłowobiały, 2 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. za
mek, halogeny, spoiler, alum. felgi, garażowany, stan idealny, - 
25.000 zł. Syców, tel. 0601/55-18-98 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 97 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, -el. otw. szyby, 
szyberdach, roleta, welur, RO *  głośniki, centr. zamek, - 21.500 
zł. WTocław, tel. 0501/09-29-02
FORD ESCORT, 1997 r, 1800 ccm, TDi, granatowy, 3-drzwio- 
wy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. szyberdach, immobilizer, weluro
wa tapicerka, stan b. dobry, do sprowadzenia • 7.500 DEM ♦. cło 
i transport. Wrocław, teł. 071/338-30-81, 0502/96-72-72 
O  FORD ESCORT, 1998 r., 49 tys. km, 1600 ccm, 

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

FORD ESCORT, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, turbo D, stalo
wy metalic, ABS, klimatyzacja, immobilizer, 2 poduszki powietrz
ne, aluminiowe felgi, komplet kół zimowych, - 32.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-76-84
FORD ESCORT KOMBI. 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
Zetec, fioletowy metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, relingi dachowe, - 28.500 zł. Kwilcz, 
tel. 061/291-52-29, 0605/21-26-08 
FORD ESCORT, 1998 r., 68 tys. km, 1600 ccm, ZETEC, grana
towy metalic, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., ku

piony w salonie, serwisowany, I vrfaściciel, - 28.500 zł. Legnica, 
tel. 076/854-89-03
FORD ESCORT, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, zetec, nie
bieski metaiic, katalizator, klimatyzacja, ABS, RO, centr. zamek, 
wspomaganie, • 28.500 zł. Leszno, tel. 0602/49-41-64 
FORD ESCORT, 1998 r„ 31 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek, poduszka pow., RO Ford, immobili
zer, alarm ♦ pilot, halogeny, chromowany grill i tylna tablica, - 
23.000 zł. Polkowice, tel. 0502/31-15-05 
FORD ESCORT BOLERO, 1998 r., 41 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, pełna dokumentacja, kupiony w salonie, serwi
sowany, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, centralny 
zamek, alarm, bez wypadku, stan b. dobry, - 25.500 zi. Wro
cław, tel. 071/310-71-38
FÓRD ESCORT, 1998 r., 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny, 
stan idealny, I właściciel, garażowany, RO, kpi. opon zimowych 
z felgami, - 30.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-15-86, 871-16-08 
FORD ESCORT, 1999 r., srebrny metalic, kpi. dokumentacja, 
kupiony w salonie, II właściciel, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, - 27.000 zl lub zamienię 
na Opla Omegę, VW, Audi inny, TD/TDI. Wrocław, tel. 
0603/38-86-69, 071/348-03-11 po godz. 18 
FORD FIESTA, 1979 r., 900 ccm, czerwony, ospoiterowany, 
alum. felgi, zadbany, przerobiony na RX2, stan dobry, - 2.200 zł 
lub zamienię na Fiata 126p lub diesla. Jedlina Zdrój, tel. 
074/885-50-49
FORD FIESTA 1979 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, szyber
dach, RO, tylne szyby czarne, stan b. dobry, w ciągłej eksplo
atacji, - 1.500 zł. Prudnik, teł. 077/436-14-12 po godz. 20, 
0600/30-57-16
FORD FIESTA, 1979 r., 56 tys. km, 1300 ccm stan b. dobry. -
2.200 zł. Wrocław, tel. 071/782-26-89
FORD FIESTA 1980 r., 950 ccm, zielony, RM, ważny przegląd,
opony zimowe, stan techn. dobry, - 2.200 zł. Lubsko, tel.
068/372-26-08
FORD FIESTA, 1980 r., 94 tys. km, 900 ccm, żółty, po wymianie 
uszczelki pod głowicą, szczęk ham., 3 światło .stop*, ważny 
przegląd, niepalący kierowca, garażowany, 2-łetni akumulator, 
nowy pasek klinowy, stan dobry opon, • 2.200 zł. Olszyna, tel. 
075/721-27-38 po godź.15
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Wrocław, ul. Nyska 59 £
tel. 333-94-57. 367-35-87 w. 38

FORD FIESTA 1980 r., 39 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, stan silnika i błacharki b. dobry, bez rdzy, obrotomierz, tyl
na szyba ogrzewana, przegląd do 11.2001 r. + części, - 3.300 
zł. Zarzyca, gm. Kondratowice, tel. 0606/10-59-24 
FORD FIESTA, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, dodatkowo części, - 2.000 zł. Długołęka, teł. 
0501/05-12-27
FORD FIESTA, 1982 r., 40 tys. km, HOOccm, benzyna, czer
wony, po remoncie silnika, nowy ukl. wydechowy i klocki ham., 
hak, aktualny przegląd, I właściciel, stan dobry, - 2.500 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-75-73 po godz. 18, 0601/15-54-73 
FORD FIESTA, 1982 r, 12 tys. km, 935 ccm, benzyna, biały, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd techniczny do 10.2001r, 2-drzwio
wy, RM, opony zimowe dodatkowo, - 2.000 zl. Świdnica, tel. 
074/640-53-23
FORD FIESTA XR2,1982 r., 155 tys. km, 1600 ccm, biały, szy
berdach, katalizator, obrotomierz, zegarek el., tylna szyba ogrze
wana z wycieraczką, spoiler, RM Kenwood z kieszenią ♦ 4 gło
śniki, - 2.300 zł. Tomaszów Boi., tel. 076/818-94-12 
FORD FIESTA, 1985 r., 120 tys. km, 900 ccm, niebieski, stan 
silnika b. dobry, stan błacharki średni, model przejściowy, kom
plet kół letnich i zimowych, dużo części, - 2.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 0606/55-32-61
FORD FIESTA, 1985/92 r., 104 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski, nowy akumulator (gwarancja), nowe opony, - 5.500 
zł. Lubin, teł. 076/749-06-63, 0600/87-86-15 '
FORD FIESTA XR2I, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
oryg. lakier, kpi. dokumentacja, zadbany, 5-biegowy, garażo
wany, dzielona tylna kanapa, RO, stan techn. b. dobry, - 3.600 
zł łub zamienię na inny diesel, do remontu, w tej cenie. Rakowi- 
ce Wielkie, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-15, 
0608/25-37-60
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, nowy aku
mulator (gwarancja), nowe opony, klocki, 5-biegowy, 3-drzwio
wy, tylna szyba ogrzewana, udokum. pochodzenie, - 4.700 zł. 
Tuplice, tel. 068/375-73-40, 0604/37-64-09 
FORD FIESTA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,

3-drzwiowy, stan b. dobry, - 6.800 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, czerwony, po remoncie ka
roserii, nowy lakier, nowy akumulator, hak, 3-drzwiowy, - 6.500 
zł. Jankowice Wielkie, gm. Olszanka, tel. 077/415-62-03 
FORD FIESTA 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, na 
białych tablicach - 750 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 w 
godz. 9 - 17, 0603/80-66-58
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, srebrny metalic, 5-biegowy, 
radio, stan techn. b. dobry - 700 DEM. Zielona Góra, tel. 
068/321-22-93
FORD FIESTA 1988 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach - 1000 zł. Żary, tel. 0606/55-82-35 
FORD FIESTA, 1988/92 r., 100 tys. km, 1100 ccm, diesel, czer
wony, przegląd do 03.2002r, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 
071/321-22-65
FORD FIESTA, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-biego
wy, na białych tablicach - 1.000 DEM. Zgorzelec, tel. 
0602/28-98-55
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
nowy model, 4-biegowy, RM, tyfna szyba ogrzewana, nowy aku
mulator, sprowadzony w całości, - 6.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-47-85
FORD FIESTA 1989 r., 105 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, sprowadzony w całości, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, stan dobry, - 8.700 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 
071/312-81.-08
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy, 
zadbany, sprowadzony w całości, w kraju od 2,5 roku, - 8.500 
zł. Wrocław, tel. 313-81-27 po godz. 19, 0502/41-11-17 
FORD FIESTA, 1989 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, szyberdach, ABS, centralny 
zamek, - 9.600 zł. Woclaw, tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
FORD FIESTA 1989 r., 1300 ccm, szary, sprowadzony w cało
ści, nowe amortyzatory Sachs, alarm *  pilot, klimatyzacja, • 
5.900 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/79-39-31 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 84 tys. km, benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, składak, w kraju od 1995 r., garażowa
ny, stan dobry, • 6.500 zł. Mirsk, tel. 075/783-45*88 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, garażo
wany, - 7.900 zł. Paęzków, teł. 077/431-71-10, 0608/03-49-43 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, czarny, nowy model, alarm, 
RM, nowe klocki i szczęki hamulcowe oraz łożyska, przegląd 
do 05.2002 r., zadbany, oszczędny, - 8.900 zł lub zamienię na 
Fiata Ducato, inny, diesel, w tej cenie. Piotrówek 4, gm. Jorda- 
niw Śl., tel. 071/346-18-99
FORD FIESTA 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, 5-biegowy, sprowadzony w całości, katalizator, • 7.500 
z) lub zamienię. Rawicz, tel. 065/545-16-42, 0602/79-04-72 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 115 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały. 
5-biegowy, po przeglądzie, stan idealny, nie składak, • 8.700 zł. 
Wałbrzych! tel. 074/847-11-22, 074/847-31-59 
FORD FIESTA 1989/90 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, komplet opon zimowych, stan b. dobry,
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/396-35-09 po godz. 17, 
0603/56-29-13
FORD FIESTA 1990 r., 10 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny, 
3-drzwiowy, szyberdach, RM, spoiler, stan b. dobry, • 9.500 zł. 
Lipno, woj. leszczyńskie, tel. 0605/10-73-56 
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwicP 
wy, 5-biegowy, szyberdach, hak, stan dobry, - 8.800 zł lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. Oleśnica, tel. 
071/314-82-77, 0608/31-47-37
FORD FIESTA, 1990 r., 60 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, silnik z 93 r., 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 
dzielona tylna kanapa, - 10.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-08-83
FORD FIESTA 1990 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, zadbany, 
garażowany, welurowa tapicerka, 5-biegowy, stan idealny, - 
7.300 zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-33, 
0604/22-02-69
FORD FIESTA, 1990 r., czerwony, 5-biegowy, na białych tabli
cach - 1.450 DEM. Słubice, tel. 0609/63-83-84 
FORD FIESTA 1990 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-36, 0605/57-95-49 '
FORD FIESTA, 1990/91 r., 1800 ccm, dieseL czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 11.890 zł. Świdnica, tel. 
0602/17-81-61
FORD FIESTA, 1990/91 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, - 11.800 zł. Świebodzice, tel. 
0601/57-86-65
FORD FIESTA, 1991 r., 108 tys. km, 1000 ccm, czarny, kupiony 
w salonie, bez wypadku, II właściciel, stan dobry, blokada skrzyni 
biegów, kpi. kół zimowych, RO, - 9.000 zł. Głogów, tel. 
0601/16-05-43
FORD FIESTA 1991 r., 133 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, sprowadzony na nowych zasadach, nowe opo
ny, stan techn. idealny, RO, w kraju oid 2 dni, • 8.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-71-11, 0604/53-91-70 
FORD FIESTA 1991 r„ 94 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, el. reg. reflektory, zadbany, 
stan techniczny b. dobry, • 9.300 zl. Mietków, tel. 071^16-91-62, 
0603/37-77-16
FORD FIESTA 1991 r., 84 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-biegowy, oszczędny, dokum., RM, stan b. dobry - 8.900 zł. 
Potoczek, tel. 076/831-23-70, 0604/22-09-51 
FORD FIESTA, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
opony, stan b. dobry, RM, wersja RS - 7.000 zł lub zamienię na 
inny. Rakowice, tel. 0608/19-39-91 
FORD FIESTA, 1991 r., 115 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, RO, I właściciel, bez 
wypadku, stan idealny, • 11.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-46-67
O  FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, szary metalic, 

bez wypadku, czysty, zadbany, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, szyberdach, el. reg. re
flektory, pilnie sprzedam, • 9.600 zł. Lubin, tel. 
0604/12-29-97,076/842-14-09 81013211

FORD FIESTA, 1991 r., 102 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 10.500 zł. By
strzyca Kłodzka, teł. 074/811-19-76 
FORD FIESTA, 1991 r., 87 tys. km, 1100 ccm, El, czarny, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, bez wypadku, w Polsce od bm, - 9.800 
zł; Dzierżoniów, tel. 0502/39-80-41 
FORD FIESTA, 1991 r., 32 tys. km, 1100 ccm, czarny metalic, 
3-drzwiowy - 1.500 DEM -♦'"■cło i transport, po sprowadzeniu - 
8.500 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD FIESTA, 1991r., 1100 ccm; czerwony, 2-drzwiowy, na 
białych tablicach - 900 DEM. Gubin, tel. 0600/59-13-33 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
zadbany, nowe opony, pełna dokumentacja, I właściciel w Pol-. 
sce, - 7.800. zł lub zamienię na Fiata 126p. Krotoszyn, tel. 
0602/80-65-32
FORD FIESTA, 1991 r., 49 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach - 1.500 DEM + cło i trans
port Leszno, tel. 0502/16-00-17
FORD FIESTA 1991 r., 1100'ccm, wtrysk 3-drzwiowy, 5-biego
wy, zadbany, stan b. dobry, - 9.300 zł. Mietków, tel. 
071/316-91-62
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 łub zamiana. Syców, tel. 062/785-21-83 
FORD FIESTA 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, dzielona tylna kanapa, aluminio
we felgi, wymieniony rozrząd, filtry, olej, nowy akumulator, stan 
b. dobry, - 12.600 zł. Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
FORD FIESTA, 1991 r., 1300 ccm, wiśniowy, sprowadzony w 
całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 9.300 zl. Wocław, tel. 071/315-13-47 
FORD FIESTA 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, radio, szyberdach, -10.800 zł. Zagrodno, tel. 
076/878-75-32
FORD FIESTA, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, radio, el. reg. 
reflektory, dzielona tylna kanapa, nowe opony, sprowadzony z 
Niemiec. 70 PS, - 9.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-60-48, 
0605/07-59-11

FORD FIESTA, 1991/92 r., 118 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, obrotomierz, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, książka serwisowa, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, • 11.000 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96. 
0603/44-23-55
FORD FIESTA 1991/92 r., 90 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, dzielona kanapa, nowe opony, prze
gląd do 05.2002 r., stan b. dobry, - 8.800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy, automa
tic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, welurowa tapicerka, • 9.000 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-75-12, 0606/73-63-74 
FORD FIESTA, 1992 r., 116 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny, alarm, szyberdach, 3-drzwiowy, przyciemniane szyby, kon
sola, - 11.700 zł. Legnica, tel. 076/854-59-52, 0600/60-39-04 
FORD FIESTA 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm centr. zamek, 
alarm, ałum. felgi, szyberdach, sprowadzony w całości, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, zadbany, • 9.700 zł. Lubin, tel. 076/844-49-84 
FORD FIESTA, 1992 r., 110 tys. km, 1300 ccm, czarny, sprowa
dzony w całości, I właściciel w kraju, niepalący, centralny za
mek, elektr. otw. szyby, szyberdach, ukł. wydechowy i akumula
tor na gwarancji, halogeny przednie, pełne zderzaki, alum. fel
gi, RO 4 głośniki, pełna dokument - 11.900 zł. Prudnik, tel. 
077/436-73-50
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, po przeglądzie, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.900 zł. Zary, 
tel. 068/374-89-25, 0602/67-59-71 
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, RO, katalizator, garażowany, - 8.500 zl lub zamienię. Bra
lin, tel. 062/781-20-91
FORD FIESTA, 1992 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, I właściciel, szyberdach, RO, bez wypadku, w kraju od 
tygodni, stan idealny, - 12.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-33-89 
FORD FIESTA, 1992 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio
wy, szyberdach, radio, serwisowany, • 10.900 zi. Kłodzko, tel. 
0608/08-07-65
FORD FIESTA, 1992 r., 76 tys. km, 1100 ccm, szary metalic, 
sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, bez wypadku, I właściciel, 
radioodtwarzacz kodowany, el. reg. reflektory, książka serwiso
wa, stan idealny, - 11.600 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
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 zl. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD FIESTA, 1992 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, szyberdach. centralny zamek, bez wypadku, - 10.500 zł. 
Leszno, tel. 065/527-12-86
FORD FIESTA, 1992 r„ 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
szyberdach, welur, dzielona tylna kanapa, hak, - 10.900 zł. Lu- 
bań Śl., tel. (m /eSU-tM
FORD FIESTA, 1992 r., 95 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, nowe 
opony, stan b. dobry, - 11.600 zl. Lubin, tel. 0601/55-71-65 
FORD FIESTA 1992 r„ 1400 ccm szyberdach, blokada skrzyni 
biegów, oznakowany, - 8.500 zl lub zamienię. Milicz, tel. 
0502/40-90-96
FORD FIESTA 1992 r., 1300 ccm, czerwony, szyberdach, stan 
b. dobry, - 7.900 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83
FORD FIESTA 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, autoalarm, immobilizer, szyberdach, 3-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, el. reg. reflektory, dzielone tylne siedzenia RO ♦ 4 
głośniki, nowy akumulator i ukf. wydechowy, - 10.500 zł. Przy
lep, gm. Zielona Góra, tel. 0607/17-07-11 
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, sprowadzony w 97 r., kpi. dokumentacja, 5-bie
gowy, RM dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, prze
gląd do 02.2002 r, - 10.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/338-02-78, 0601/67-73-07
FORD FIESTA 1992 r., 93 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny, 
szyberdach, welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, • 
9.700 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
FORD FIESTA, 1992/93 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, RM, katalizator, - 9.800 zł. Głogów, teł. 0608/07-11-30 
FORD FIESTA CLX, 1992/93 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bezwy
padkowy, oryg. lakier i przebieg, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO + 
głośniki, bez korozji, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, serwisowany, ekonomiczny, stan idealny, • 10.800 
zl (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
FORD FIESTA, 1992/93 r., 62 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, RO Ford $ głośniki, el. reg. reflekto
ry, książka serwisowa, udokum. przebieg, sprowadzony w cało
ści, na tranzytowych tablicach z Niemiec, kupiony w salonie, 
faktura zakupu, książka serwisowa, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, - 8.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49 
FORD FIESTA, 1993 r., 90 tys. km! 1100 ccm, czerwony, za
dbany, garażowany, RO, -12.000 zł. Konary, tel. 065/547-78-00 
FORD FIESTA, 1993 r., 83 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, katalizator, ABS, immobilizer, RO, - 9.700 zl. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-50-14
FORD FIESTA 1993 r., 57 tys. km, 1100 ccm, bordowy, 5-drzwio
wy, beż wypadku, garażowany, zadbany, nowe opony, • 12.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-89-39,075/755-19-52 wieczorem 
FORD FIESTA, 1993 r., 110 tys. km, 1100 ccm, biały, bez wy
padku, 3-drzwiowy, stan b. dobry, pełna dokumentacja, -11.500 
zł. Kłodzko, teł. 0605/74-22-01
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 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-09
FORD FIESTA, 1993 r., 91 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, 
ocłony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, szyberdach, el. otw. szyby, centr. za
mek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, stan idealny, - 12.300 zł. 
Legnica, tel. 076/862-69-12
FORD FIESTA, 1993 r.„ 114 tys. km, 1100 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, w kraju od 
2 tygodni, I właściciel, 5-biegowy, zarejestrowany, hak, RM, 
zadbany, -11.600 zł. Legnica, tel. 076/887^56-15,0502/54-81-11 
FORD FIESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, et. otw. szyby, wspomaganie, ABS, weluro
wa tapicerka, książka serwisowa, serwisowany, RM, stan b. 
dobry, - 11.500 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
FORD FIESTA CLX, 1993 r., 128 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czarny, szyberdach, 5-biegowy, radio, I właściciel w kraju, el. 
reg. reflektory, - 11.900 zł, Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-53, 
0609/44-33-96
FORD FIESTA 1993 r., 132 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny 
centr. zamek, alum. felgi, welurowa tapicerka, spoilery, alarm, 
dach rozsuwany, zadbany, atrakc. wygląd, - 12.000 zł. Nysa, 
tel. 0600/39-71-94
FORD FIESTA 1994 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, poduszka pow., szyberdach, radio
odtwarzacz, dzielone tylne siedzenie, sprowadzony na nowych 
warunkach, w kraju od tygodnia, książka serwisowa, pełna do
kumentują, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 15.200 zł. Kłodz
ko, teł. 074/867-52-52, 0607/47-69-36 
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm 4-drzwiowy, centr. 
zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, zderzaki w kolorze 
nadwozia, zadbany, do sprowadzenia, -14.000 zł. Legnica, tel. 
0503/66-18-92, 0608/23-76-74 - 
FORD FIESTA, 1994 r., 119 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, RM, - 11.600 zl. Legnica, tel. 
0609/51-26-09
FORD FIESTA 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
4-d(zwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, - 14.000 zł. Legnica, 
teł: 0608/23-76-74, 0503/66-18-92 
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 
zi. Legnica, tel. 076/862-69-12
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. • 12.300 
zł. Legnica, tel. 076/882-04-09
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www.dobrykredyt.wroc.pl 100% samochodu

najtańsze oprocentowanie i raty

najniższe pakiety ubezpieczeniowe, 
oszczędzasz do 1000 złotych

oferty na mieszkanie

D o ta ry k re d y J T
B iu ro  Kapitałow e ^  ^

Sp  z  o. o.

Sprawdź konkurencję!
Skorzystaj z naszej oferty!

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

FORD FIESTA, 1994 r., 69 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, bez wypadku, szyber
dach. - 12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD FIESTA, 1994 r., 98 tys. km, 1400 ccm centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, - 12.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-40-51, 0605/25-59-07
FORD FIESTA, 1994 r., 79 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, katalizator, nowe: tłumiki, klocki hamulcowe, 
akumulator, garażowany, alarm, 2 opony zimowe, sprowadzo
ny w całości, I właściciel w kraju od 11.1996 r., książka serwiso
wa. - 11.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-22-82 
FORD FIESTA, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm', grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumentacja, stan b. dobry, 
-12.500 zł lub zamienię na inny samochód, teł. 077/431 -64-44, 
0608/50-06-93
FORD FIESTA, 1994/95 r., 105 tys. km, 1100 ccm, czarny me
talic, poduszka pow., RO, serwisowany, stan b. dobry, -12.900 
zł lub zanłfenię. Opole, tel. 0601/55-07-32 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 21 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny, 5-drzwiowy, centr. zamek, siedzenia welurowe, RO, książka 
serwisowa, stan b. dobry, - 13.900 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 
0604/50-85-58
FORD FIESTA, 1995 r., 29 tys. km, 1100 ccm, czerwony, bez 
wypadku, 5-biegowy, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, • 12.800 
zł. Legnica, tel. 0605/96-26-56
FORD FIESTA, 1995 r., 65 tys. km, 1100 ccm, bordowy, spro
wadzony w całości, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, 2 pod. 
powietrzne, właścicielem jest kobieta, • 13.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-18-64, 0502/40-96-02
FORD FIESTA, 1995 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, RM, welurowa tapicerka, sprowa
dzony w całości, - 15.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-51-97, 
0608/36-93-22
FORD FIESTA, 1995 r., 62 tys. km, granatowy metalic, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, RM, - 15.500 zł., tel. 095/762-19-93 
FORD FIESTA, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, RM zderźaki w kolorze nadwozia, atrakcyjny 
wygląd, -13.100 zł. Chmielno, tel. 075/784-32-27,0607/83-68-25 
FORD FIESTA, 1995 r., 80 tys. km, 1299 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, radiood
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., 60 tys. km, 1100 ccm, granatowy meta
lic, 2 poduszki pow., sprowadzony, zarejestrowany, - 12.700 zł. 
Zielona Góra, teł. 0607/32-49-43
FORD FIESTA, 1995/96 r., 80 tys. km, 1250 ccm, srebrny meta
lic, garażowany, klimatyzacja, wspomaganie kier., poduszka 
pow., immobilizer, radio, wersja Flair, cena - 17.800 zł lub za
mienię na Renault Megane Coupe 1.6, Opla Tigrę, Peugeota 
206, w cenie ok. 28.000 zł. Raszówka, gm. Lubin, teł. 
076/844-81-55
FORD FIESTA CLX, 1995/96 r., 46 tys. km, 1900 ccm, TDi, bor
dowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, wspomaganie kier., el. otw. szy
by i szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, halogeny, I właści
ciel w kraju, kupiony w salonie, zadbany, stan b. dobry, • 13.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0600/87-15-52
FORD FIESTA, 1996 r., 65 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, welur, szerokie zderzaki, radioodtwarzacz, 
sprowadzony w całości, możliwość sprzedaży na raty, -14.700 
zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
FORD FIESTA COURIER, 1996 r., 35 tys. km, 1300 ccm  ̂ben
zyna, granatowy, wspomaganie, ARB, RO, bez wypadku, - 
16.000 zł. Kobylin, tel. 0602/48-28-11 
FORD FIESTA, 1996 r., 78 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielony 
metalic, nowy model, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie 
kier., el. ohfc. szyby, ekonomiczny, -18.500 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-83-15
FORD FIESTA, 1996 r., 47 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, poduszka pow., wspomaganie, zderzaki w kolorze nad
wozia, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 16.000 zł. Przygodzice, tel. 
062/733-50-93
FORD FIESTA, 1996 r., 29 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny. 3-drzwiowy, RM, alarm, wspomaganie, -17.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-00-44
FORD FIESTA, 1996/97 r., 57 tys. km, 1200 ccm, 16V Zetec, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka powietrz
na, immobilizer, radio oryginalne, centralny zamek, sprowadzony 
z Francji w 1998 r., stan techn b. dobry, • 18.700 zł. Siechnice 
k. Wrocławia, tel. 071/311-56-43, 0607/55-64-31 ‘
FORD FIESTA, 1997 r., 28 tys. km, 1299 ćcm, granatowy,
3-drzwiowy, wersja podstawowa, uchylane tylne szyby, radio, - 
17.200 zł. Góra, tel. 0603/70-95-52 i 065/543-23-68
FORD FIESTA Ghia, 1997 r., 36 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, klimatyzacja, alum. felgi, ABŚ, - 18.700 zł. Bra
lin, tel. 062/781-20-97, 0607/35-01-35 
FORD FIESTA, 1997 r., 26 tys. km, 1300-ccm, niebieski meta
lic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
radio CD, lakier do poprawek, - 9.900 zł + cło. Dzierżoniów, tel. 
0603/62-64-30 . .
FORD FIESTA, 1997 r., 45 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, radio, r
21.500 zł. Krobią, teL 065)571-21-34
FORD FIESTA, 1997 r., 59 tys. km,-1240 ccm, V6, .niebieski 
metalic, szyberdach, spoilery, silnik Zetec, 75 KM, wspomaga
nie kier., koła 14', -22.000 żł lub zamienię na większy. Wro
cław, tel. 0601/75-21-06
FORD FIESTA, 1998 r„ 6 tys. km. 1300 ccm, ZETEC, 16V, nie
bieski, 3-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
wspomaganie kier., immobilizer, oryg. lakier, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, - 21.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/840-86-05, 0600/31-36-17
FORD FIEŚTA, 1998 r., 32 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, ABS, 2x poduszka pow., immobilizer, wspomaga
nie, centralny zamek, oryginalny RO,. obrotomierz, el. reg. re
flektory, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielone tylne oparcie, 
stan b. dobry, zadbany, oszczędny, w kraju od roku, - 24.500 zl. 
Nowogrodziec, teł. 075/731 -66-30 
FORD FIESTA, 1998 r, 1300 ccm, niebieski, stan b. dobry, -
19.500 zł. Wrocław, tel. 338-02-01, 0601/55-35-64
FORD FIESTA, 1998 r.. 34 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 3-drzwiowy, oryg. RO, szyberdach, wspomaga
nie, garażowany, ekonomiczny, kpi. dokumentacja, przegląd do 
2002 r. - 20.000 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-27-19 
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 zl. 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 zl. Turek, tel. 
063/278-33-33, 0602/55-69-26
FORD FIESTA, 1998 r., 28 tys. Jem, 1300 ccm, srebrny metalic, 
poduszka powietrzna, immobilizer, wspomaganie, radioodtwa
rzacz oryginalny, szyberdach, - 21.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/783-15-65
FORD FIESTA, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
5-drzwiowy, RO, hak, el. reg. reflektory, poduszka pow., zuży
cie paliwa 5 1/100 km. stan b. dobry, - 24.500 zł. Żarów, tel. 
074/858-90-52
FORD FIESTA, 1998/99 r., 10 tys. km, 1250 ccm, 16V, ZETEC, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, ABS, ASD,
• 25.600 zł lub zamienię na Fiata 126p albo Poloneza, z dopła
tą. Rychtal, tel. 062/781-67-65
FORD FIESTA, 1999 r., 20 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, I właściciel, garażowa
ny, - 25.500 zł., tel. 061/283-26-38, 0604/41-74-82 
FORD FIESTA, 2000 r.. 13 tys. km, 1300 ccm. benzyna, grana
towy metalic, - 22.500 zł. Bralin, teł. 062/781-20-97, 
0607/35-01-35
FORD FIESTA, 2000 r., 6 tys. km, 1240 ccm, wtrysk, 16V, zielo
ny metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, centr. zamek, - 29.900 zl. Świdnica, tel. 074/853-10-15, 
0604/09-25-86
O  FORD FIESTA, 2000/01 r., 1800 ccm, turbo D, gra

natowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 
alum. felgi, 4 pod. powietrzne, serwo, el. otw. szy*

by, • 33.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-26-51, 
0601/70-22-44 81013131 

FORD FOCUS, 1998/99 r., 20 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, alum. felgi, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 
2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, oryginalne radio, wspo
maganie, - 36.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-79-65 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 33 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
16V, fioletowy, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. kierowni
ca, el. otw. szyby, ABS, RO, immobilizer, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-65-95 po 

. godz. 19, 0603/13-89-28
FORD FOCUS, 1999 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V 5-drzwiowy, 
klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, RM, - 39.000 zi. Dzierżoniów, tel. 
0601/78-88-18
FORD FOCUS, 199& r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, centralny zamek + pilot, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, 3-drzwiowy, atrak
cyjny wygląd, do sprowadzenia z Niemiec, - 30.000 zl. Łagiew
niki, tel. 071/393-93-98, 0503/10-90-22 
FORD FOCUS COUPE, 1999 r., 1 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebr
ny metalic, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, wspo
maganie, alum. felgi, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, immobili
zer, - 37.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-25-81, 0607/24-53-57 
FORD FOCUS KOMBI GHIA, 2000 r„ 29 tys. km, 1800 ccm, TDi 
pełne wyposażenie, welur, wykończenie w skórze, drewnie oraz 
chromie, stan idealny, po przeglądzie, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, faktura VAT, - 46.800 zł. Kalisz, tel. 
062/502-92-02, 0601/14-54-75
FORD FOCUS, 2000 r., 22 tys. km, 1600 ccm, ZETEC, wiśnio
wy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, klimatyzacja, pod. 
powietrzna kierowcy, RO Ford, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie kier., wykończenie w drewnie, el. reg. reflektory, 
reguł, fotel kierowcy i kierownica, stan idealny, • 41.900 zł. Wro
cław, tel. 0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., 
7-osobowy, bez wypadku, stan b. dobry, - 48.000 zł. Prusice, 
tel. 071/312-54-33
FORD GALAXY, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
pełne wyposażenie elektr., 7-osobowy, bez wypadku, stan b. 
dobry, faktura VAT, • 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/33-26-67 
FORD GALAXY, 1996 r„ 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.000 
zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/846-31-23, 
0604/77-39-30
FORD GALAXY, 1997 r., 2300 ccm, 16V, zielony metalic, auto
matic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow, pełne wyposażenie 
elektr, - 49.500 zł. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 
784-25-73, 0601/72-08-77
FORD GALAXY, 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, fioletowy meta
lic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, regulowana kierownica, 
relingi dachowe, - 53.900 zł. Oleśnica, tel. 071/798-18-42, 
0601/93-44-53
O  FORD GALAXY, 2001 r., 16 tys. km, 2300 ccm, 

16V, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, ser
wo, centr. zamek, 7-osobowy, nowy model, pod
grzewane fotele, 4 pod. powietrzne, radio, • 79.000 
zl. Środa Śląska, te l. 071/317-26-51, 
0601/70-22-44 81013151

FORD GRANADA, 1977/83 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, 4-drzwiowy, ważny przegląd, - 1.500 zł. 
Gaworzyce, woj. legnickie, tel. 0607/07-70-66 
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, V6, wiśniowy, po prze
glądzie, zadbany, nowe opony, wydech, świece, hak, podłokiet
nik, RM Alpine. Wrocław, tel. 071/353-75-98 
FORD GRANADA, 1982 r., 82 tys. km, 1600 ccm. srebrny me
talic, aluminiowe felgi, szyberdach, wspomaganie kier., kom
plet opon zimowych, instalacja gazowa, - 3.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-71-57 po godz. 20
FORD KA, 1996/97 r., 33 tys. km, 1300 ccm, kolor wiśniowy, 
poduszka pow., wspomaganie, immobilizer, RO, - 17.500 zł. 
Pieszyce, tel. 074/836-54-67, 0602/17-78-17 
FORD KA, 1997 r., 56 tys. km, 1300 ccm, kolor modrakowy, 
wspomaganie, alum. felgi, uchylne tylne szyby, - 21.000 zł. 
Poznań, tel. 0601/76-52-70
FORD KA, 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 2 poduszki powietrzne, białe zegary, el. reg. reflektory, 
radioodtwarzacz CD Panasonic, 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 zl. Kalisz, tel. 
0501/45-07-35

FORD KA, 1997 r., 47 tys. km, 1300 ccm, EFI, granatowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka, RO, 
techn. sprawny, w Polsce od br, - 19.500 zł. Lubomierz, tel. 
0603/07-42-45
FORD KA, 1997 r., 47 tys. km, 1300 ccm, wlrysk, fioletowy, cen
tralny zamek, alarm, poduszka pow., RM, serwisowany, książ
ka serwisowa, bez wypadku, ; 18.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-11-22, 074/847-31-59
FORD KA, 1998 r., 1300 ccm, czarny metalic, centr. zamek + 
pilot, wspomaganie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, hak, 
alum. felgi, alarm, uchylne tylne szyby, radio, - 23.000 zł. Lesz
no, tel. 0604/36-90-52, 0607/20-34-60 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 1800 ccm. benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, I właściciel, - 16.500 zł. Kowary, tel. 
0604/98-29-89
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 146 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow., el. 
otw. szyberdach, -19.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-35 
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 zl. Odo
lanów. tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, TDi. 
zielony metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alumi
niowe felgi, 2 poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., do sprowadzenia, -18.500 zł 
(na gotowo). Paczków, tel. 077/431-60-94, 0604/14-20-98 
FORD MONDEO. 1993 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V pełne 
wyposażenie, przegląd do 04.2002 r, - 18.500 zł. Studzieniec, 
tel. 068/459-98-45
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, czarny, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, oryg. radio CD. I wła
ściciel, od nowości, - 17.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-07-02, 
0601/70-08-80
FORD MONDEO, 1993 r., 78 tys. km, 1800 ccm, 16V; biały, 
5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, ABS, zmieniacz, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, fotel, el. otw, szyby, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-46-20 
FORD MONDEO, 1993 r.,-110 tys. km, 1600 ccm, 16 V, niebie
ski, poduszka, wspomaganie, szyberdach, I właściciel w Pol
sce od br, • 17.500 zl. Wrocław, tel.. 0602/82-93-19 
FORD MONDEO, 1993 r., 108 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, reflektory i fotel, halogeny, poduszka pow., centr. za
mek, immobilizer, RM, welurowa tapicerka, reg. kierownica, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, serwisowany, - 17.800 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Żary, tel. 068/470-18-12,0605/83-18-33 
FORD MONDEO GUC, 1993/94 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V 
w kraju od miesiąca, oclony w całości, bez wypadku, RO, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, stan b. dobry, • 16.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44

FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 139 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, morski metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaga
nie kier.-i el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, 
radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, relingi dachowe, książka 
serwisowa, w kraju od tygodnia, • 21.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0605/60-72-60, 0600/35-79-87 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 129 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, zielony metalic, bez wypadku, bogate wyposażenie, nie 
rejestrowany w kraju. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-67-26, 
0607/59-27-70
FORD MONDEO SEDAN, 1993/94 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
16V, grafitowy metalic, ks. serwisowa, 4-drzwiowy, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, c. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, bez wypadku, - 17.300 zł. 
Krotoszyn, tel. 0606/16-77-67
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
morski metalic, stan idealny, centralny zamek, wspomaganie 
kier., poduszka pow., klimatyzacja, szyberdach, el. otwierane 
szyby, • 20.000 zł lub zamienię na busa. Namysłów, tel. 
077/410-28-09, 0503/10-77-24
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TDi 
ABS, alarm, szyberdach, relingi dachowe, centr. zamek, reg. 
kierownica, dzielona tylna kanapa, w kraju od pół roku, • 20.900 
zł. Bolesławiec, tel. 0503/02-34-98 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, TDi 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, relingi dachowe, 
roleta, - 21.800 zł. Lisowice, tel. 076/858-50-49 
FORD MONDEO, 1994 r., 119 tys. km, 1600 ccm, zielony me- 
tallic, 5-drzwiowy, RO Kenwood, 5-biegowy, szyberdach, - 7.500 
zł. Niemcy, Lubeka, tel. 0049/017-144-706-25 
FORD MONDEO, 1994 r., 175 tys. km, 1800 ccm, TDi, jasnowi- 
śniowy, serwo, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek,-el. reg. reflektory, fotele, welurowa tapi
cerka, hak, RM, roleta, relingi dachowe, I właściciel, - 22.500 zł. 
Syców, tel. 062/785-30-44
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 117 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, 90 kM, biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, 
poduszka pow., RO, roleta, wspomaganie, książka serwisowa,
- 21.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-03-49, 0609/29-06-28 
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 KOMBI, 1994 r., 138 tys. km, 1800 pcm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, RM, welurowa 
tapicerka, ABS, relingi dachowe, - 19.000 zł. Rawicz, tel. 
065/547-55-69
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
centralny zamek, welurowa tapicerka, brak tylnego zderzaka, 
do sprowadzenia, cena 4.500 DEM ♦ clo i transport na gotowo
- 13.900 zł. Wi-ocław, tel. 071/338-30-81,0607/09-61-42 
FORD MONDEO. 1994/95 r„ 90 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 16V, 
srebrny, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, -17.200 
zł. Legnica, tel. 0603/31-81-39
FORD MONDEO SEDAN, 1994/95 r., 1800 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, elektryka, wspoma
ganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, fotele Recaro, halo- 
geny. bez wypadku, stan b. dobry, do sprow. z Niemiec • 18.500 
zł + cło. Lubin, tel. 076/847-30-39,0604/93-11-37 
FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 1800 ccm, turbo D wspo
maganie, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. luster
ka. reflektory i szyby, - 21.200 zł. Milicz, tel. 071/384-28-97 
FORD MONDEO KOMBI. 1995 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, relingi, ha
logeny, krata, alum. felgi, bez wypadku, zdjęcia *  dokum. • 
24.900 zł. Rudna, tel. 076/843-43-77, 0608/34-10-59 
FORD MONDEO, 1995 r., 1500 ccm, 16V, wiśniowy metalic, kli
matyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, immobi
lizer, kupiony w kraju, II właściciel, • 21.000 zł lub zamienię na 
Forda Transita (osobowy). Borek, tel. 065/571-67-06 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, czerwony, relingi 
dachowe, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
alum. felgi, • 21.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 
0604/05-94-52
FORD MONDEO, 1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, poduszka 
pow., wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, reguł, fotel kierow
cy, - 24.900 zł. Leszno, tel. 0601/87-23-37 
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowo- 
śliwkowy, ABS, wspomaganie, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg 
fotel kier, - 17.300 zł. Lubin, tel. 076/842-28-43 
FORD MONDEO, 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, perłowo- 
granatowy, garażowany, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli

matyzacji, I właściciel w kraju, atrakcyjny wygląd, - 22.000 zł.
Lubin, tel. 076/844-30-34, 0501/62-29-49
FORD MONDEO, 1995 r, 68 tys. km, 1800 ccm, 16V. śliwko-
wo-perłowy, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, immobilizer, el. reg.
lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, • 19.000 zł. Miejska Gór-
ka, woj. leszczyńskie, tel. 0601/82-94-29
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r„ 1800 ccm, TDi, czerwony, 2
poduszki powietrzne, wspomaganie, ABS, c. zamek, stan b.
dobry, - 20.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/762-20-20,
0600/68-04-32
FORD MONDEO KOMBI. 1995 r„ 77 tys. km, 1800 ćcm. TDi, 
biały, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, 5 osób ♦ 650 
kg, faktura VAT, -19.000 zł + VAT. Pokój, tel. 077/469-80-89 
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, - 23.200 zł. 
Sulechów, tel. 0604/59-98-75
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, ABS, szyberdach, el. reg. lu
sterka, reflektory i fotele, blokada zapłonu, hak, immobilizer, 
roleta, relingi dachowe, welurowa tapicerka, .wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, sprowadzony w 2001 r., garażowany, stan b. 
dobry, - 23.300 zł. Twardocice, tel. 076/877-51-22, 
0501/60-77-43
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnowiśniowy, ABS, wspomaganie kier., RO, pełna dokumen
tacja; stan b. dobry, • 21.000 zl (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/789-34-12, 0601/79-85-46
FORD MONDEO, 1995/96 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja, 
alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., centr. zamek, - 23.000 zl 
lub zamienię. Wąsosz, tel. 065/543-70-18 po godz. 18, 
0601/87-60-24
FORD MONDEO. 1995/96 r., 136 tys, km, 1800 ccm. 16V, kolor 
śliwkowy metalic, garażowany, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji, stan b. dobry, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/337-15-96, 
0602/27-45-76
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, 90 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, od miesiąca w kraju, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/43-67-90, 0502/22-95-09
FORD MONDEO, 1996 r, 130 tys. km, 2000 ccm. bordowy 
metalic, ABS, dwie poduszki pow., kontrola trakcji, radio, alum. 
felgi 15' 3-ramienne ♦ nowe opony, koła zimowe, stan bardzo 
dobry, zadbany, - 24.000 zł lub zamienię. Rzeszów, tel. 
0604/33-75-22
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 92 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
grafitowy metalic, bez wypadku, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, fotele przednie, radio, książka serwi
sowa, alarm, skórzana kierownica, stan idealny, - 29.800 zł. 
Bożków, woj. wałbrzyskie, teł. 0601/31-91-96, 0607/79-39-91 
FORD MONDEO, 1996 r., 149 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno

zielony, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, silnik 
Zetec, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22, 0604/61-86-35 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, fioletowy, nowy model, I ^aściciel, 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, 1996 r., 107 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zie
lony, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, 
centr. zamek, I właściciel, stan b. dobry, - 27.200 zł. Nysa, tel. 
0502/93-30-16, 077/431-08-54
FORD MONDEO, 1996 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZETEC. 
kolor śliwkowy metalic, wspomaganie, ABS, RO Ford z RDS + 
głośniki, halogeny, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, 4 zagłówki, spoiler ze światłem 
.stop', książka serwisowa, udokum. przebieg, kupiony w salo
nie, stan b. dobry, • 20.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49, 
0808/47-18-88
FORD MONDEO, 1996 r., 71 tys. km, 1800 ccm, TDi 5-drzwio
wy, wspomaganie kier., ABS, immobilizer, centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, w kraju od 1,5 roku, I wła
ściciel, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-91-42 
FORD MONDEO, 1996/97 r., 1600 ccm, benzyna ABS, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, relingi dachowe, szy
berdach, możliwość kupna przez komis, - 24.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-94-58
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r„ 52 tys. km, 1600 ccm, 16V 
ZETEC, fioletowy, nowy model, I właściciel, stan b. dobry, sprow. 
w całości w 1998 r. - 24.500 zł, możliwość kupna przez komis. 
Lubin. tel. 0606/27-63-74
FORD MONDEO KOMBI. 1996/97 r., 105 tys. km, 1600 cćm, 
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, 16V, ZETEC, 
fioletowy, - 32.000' zł. Wschowa, teł. 065/540-29-88, 
0605/81-88-41
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, ei. 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 KOMBI, 1997 r., 1800 ccm TDi, bez wypadku, 
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABŚ, serwo, centr. zamek, I 
rejestracja w 98 r., w kraju od 2 dni, - 34.500 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-05-95 po godz. 18, 784-25-73, 0601/72-08-77 
FORD MONDEO, 1997 r., 220 tys. km, 1800 ccm, TDi, kolor - 
kość słoniowa, klimatyzacja, podgrzewane fotele, el. otw. szy
by, el. reg. fotel, centr. zamek, wspomaganie, bez wypadku, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, nowy model, • 26.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-86-11 do godz. 10, 0503/08-10-25, 
0604/91-44-76
FORD MONDEO SEDAN, 1997 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
zetec, czarny metalic, kupiony w salonie w Polsce w 98 r., 4 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, eł. otw. szyby, welurowa tapicerka, RO, stan b. dobry, •
33.000 zl. Leszno, tel. 0601/84-83-50
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 123 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, błękitny,.- 12.500 DEM + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85 , 
Szwajcaria, 0041/788-14-98-22
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 KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, turbo D, atramen
towy metalic, bez wypadku, w kraju od 2 dni, klimatyzacja, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, relingi dachowe, roleta bagażni
ka, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 32.800 zl. Sobótka, tel. 
0601/63-69-03
FORD MONDEO Ghia SEDAN, 1997 r., 57 tys. km, 2000 ccm, 
ZETEC, 16V, biały, 130 KM, wersja Limited, klimatyzacja, ABS, 
alarm, automatic „S* „E*, 2 poduszki pow., wykończenia w drew
nie, centr. zamek, immobilizer, wszystkie el. dodatki, reguł. wys. 
foteli, reg. kierownica, el. reg. reflektory, halogeny, hak, weluro
wa tapicerka, - 33.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39 
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 r., 70 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
Zetec. granatowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klima
tyzacja, szyberdach, wspomaganie kier., stan b. dobry, nie uży
wany w Polsce, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-20 
FORD MONDEO. 1997/98 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciem
nozielony metalic, centralny zamek, poduszka powietrzna, el. 
reg. fotel kierowcy, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, regu
lowana kierownica, radioodtwarzacz (model 2000 r.), koła zi
mowe, relingi dachowe, alarm, klimatyzacja, • 37.800 zl lub za
mienię na sedana, może być inna marka. Oława, le i. 
071/313-87-46
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 16V,

granatowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 
4 poduszki powietrzne, system antypoślizgowy, eł. reg. reflek
tory, bez wypadku, - 33.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 071/373-67-71, 0604/24-68-41 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, biały, ABS, kli
matyzacja, dużo wyposażenia, z salonu, zimowe opony, • 30.500 
zł. Wrocław, teł. 071/342-65-76, 0601/75-03-16 
FORD MONDEO Ghia, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan b. dobry, garażowany, zadbany, pełne wyposaże
nie, klimatyzacja. ABS, radioodtwarzacz, - 35.000 zł lub zamie
nię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 0600/19-76-82 
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, 
teł. 076/846-76-71
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, 16V, pertowośliwkowy, 
pełne wyposażenie, stan idealny, I właściciel, - 35.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-37-20
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 45 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski, pełne wyposażenie oprócz skóry, zadbany, - 
35.000 zł. Radwanice koło Legnicy, tel. 076/832-12-17, 
0605/22-05-16
FORD MONDEO, 1998 r., 2500 ccm, benzyna serwisowany, po
tuningu, stylizowany na ST 200, pełne wyposażenie, - 43.000
zł. Warszawa, lei. 0601/38-17-50
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, wtrysk, perłowo-
granatowy, bogate wyposażenie, - 40.500 zi. Wierzbinek, tel.
063/261-12-85
FORD MONDEO, 1998 r., 35 tys. km, 2500 ccm, V6, srebrny 
metalic, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., z sa
lonu, kpi. dokumentacja, - 49.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01, 0601/70-49-87
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 75 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
zielony, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, alarm, im
mobilizer, pełne wyposażenie elektryczne, regulowana kierow
nica, ABS, klimatyzacja, I właściciel, - 38.000 zi lub zamienię 
na tańszy. Grabów, woj. kaliskie, tel. 0606/46-32-29 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r„ 90 tys. km. 1800 ccm, TDi, 
biały, bez wypadku, w kraju od tygodnia, klimatyzacja, 2 po
duszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS,

el. reg. fotel, stan idealny, pełna dokumentacja, - 34.900 zł. 
Kłodzko, tel. 074/865-80-08 po godz. 18, 0603/50-41-74 
FORD MONDEO, 1999 r.; 100 tys. km, niebieski, klimatyzacja, 
elektr. otw. szyby i reg. lusterka, 2x poduszka pow., radio Ford, 
kontrola trakcji, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, kupiony 
w salonie, bezwypadkowy, serwisowany, ciężarowy, homologa
cja fabryczna, faktura VAT, - 41.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-27-33
FORD MONDEO, 1999 r., 100 tys. km, niebieski, klimatyzacja, 
elektryka fotela kierowcy, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, 2x 
poduszka pow., radio Ford, kontrola trakcji, kupiony w salonie, 
bezwypadkowy, ciężarowy, homologacja fabryczna, - 41.000 zł. 
V\frocław, tel. 0605/31-45-54
FORD MONDEO, 1999 r., 65 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebr
ny, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. fotel, halogeny, alum. felgi, RM - 40.000 zł. Głogów, 
tel. 076/833-41-46
FORD MONDEO RS, 2000 r., 8 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
pertowoczarny, fabr. tuning, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
możliwe raty, • 54.000 zł lub zamienię. Strzelce Opolskie, tel. 
077/463-86-49
FORD MUSTANG, 1996 r., 3800 ccm, czerwony, automatic, kli
matyzacja, aluminiowe felgi, • 33.000 zł lub zamienię, najchęt
niej na diesla. Zielona Góra. tel. 068/326-65-59,0601/57-64-75 
FORD ORION, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, inst. gazo
wa, 4 nowe opony, RM, szyberdach, halogeny, hak, welurowa 
tapicerka, dzielone tylne siedzenia, tylna szyba ogrzewana, - 
4.400 zl lub zamienię. Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0603/27-59-10
FORD ORION, 1984 r., 125 tys. km, 1300 ccm, morski metalic, 
4-drzwiowy, 4-biegowy. welur, dzielona kanapa, po remoncie 
silnika, stan dobry, ekonomizer, - 4.200 zł. Miękinia, tel. 
071/317-84-79
FORD ORION, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ocm, diesel, srebrny 
metalic, stan tech. dobry, szyberdach, kupiony z urzędu celne
go, - 6.000 zł. Namysłów, tel. 0502/07-57-36 
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 

'ospoilerowany, aluminiowe felgi, po remoncie przedniego za
wieszenia, po wymianie tarczy sprzęgła i docisku, 5-biegowy, 
RO, - 5.400 zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 
071/349-44-62
FORD ORION, 1987/88 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, 
stan b. dobry, 5-biegowy, radioodtwarzacz, 4-drzwiowy, - 5.900 
zł lub zamienię. Gośdce, tel. 077/431 -75-02, 0605/13-60-52 
FORD ORION Ghia, 1988 r., 55 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski metalić, 4-drzwiowy, 5-biegowy. el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, szyberdach, po remoncie silnika i blacharki, stan 
b. dobry, - 10.000 zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-23-07
FORD ORION, 1988 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, szyberdach, lakierowane zderza
ki, stan idealny, na białych tablicach • 890 DEM. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
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FORD ORION, 1990 r., 1400 ccm. benzyna, czerwony, hak, nowy 
ukl. wydechowy, - 9.000 zl. Trzcińsko, gm. Janowice Wielkie, 
tel. 075/751-56-05
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, szyberdach, radioodtwarzacz + głośniki, zadbany, wspoma
ganie kier., katalizator, garażowany, stan b. dobry, • 10.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-02-30
FORD ORION, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwony, bez 
wypadku, RM, stan techn. idealny, do sprowadzenia, na goto- 
wo - 8.500 zł. Bielany, tel. 076/857-45-15, 0603/78-63-67 
FORD ORION, 1991 r., 100 tys. km, 1400 ccm, grafitowy meta
lic, centr. zamek, szyberdach, - 8.100 zł. Kalisz, tel. 
062/764-48-95 po godz. 15
O FORD ORION, 1991 r., 1391 ccm, benzyna, czer

wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. 
zamek, sprowadzony w całości, w kraju od 3 dni, 
stan idealny, • 10.800 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-49-74 87013021

FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, seledynowy, na białych tabli
cach • 2.100 DEM *  cło lub na gotowo - 7.500 zł. Gubin, tel. 
0600/59-13-33
FORD ORION, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy, 
oclony w całości, I właściciel, bez wypadku, welurowa tapicer
ka, RO, wspomaganie, ABS, książka serwisowa, stan idealny, -
11.000 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
FORD ORION, 199T/92 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, centralny 
zamek, wspomaganie kier., radio, nowe opony, nowy model, •
9.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-83-62 
FORD ORION, 1992 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, bez 
wypadku, stan b. dobry, • 11.500 zl. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
FORD ORION, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, w kraju od 3 miesięcy, serwisowany, szyberdach, 
centralny zamek, - 10.500 zl. Wilczkowice, woj. wrocławskie, 
tel. 0603/49-98-36
FORD ORION Ghia, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, pełne wy
posażenie elektr., welurowa tapicerka, radio, w kraju od tygo
dnia, • 12.900 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0600/60-19-74 
FORD ORION, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentaqa, 
welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, książka serwisowa, stan idealny, -13.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-09
FORD PROBE, 1988 r., 2200 ccm, czerwony, elektryka, klima
tyzacja, alum. felgi 16 x 205 ♦ koła letnie - 10.000 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
FORD PROBE GT, 1988/89 r., 160 tys. km, 2200 ccm, turbo 
wnętrze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotechnicz
ne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneumatycz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, stan b. 
dobry, • 11.500 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-09-28, 
077/410-10-57
FORD PROBE, 1989 r., 200 tys. km, 2200 ccm, turbo, srebrny 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, alarm, RM 
3-stopniowe zawieszenie, alum. felgi, welurowa tapicerka, wspo
maganie, • 13.500 zł. Karpicko, gm. Wolsztyn, tel. 068/384-22-51 
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 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD PROBE, 1990 r., 120 tys. km, 2200 ccm, benzyna, czar
ny, nowe opony, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach - 2.600 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
nowy model, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tempomat stan 
techn. b. dobry, - 17.900 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/339-79-49
FORD PROBE, 1996 r., fioletowy metalic, 2 poduszki pow., kli
matyzacja, skórzana tapicerka, kpi. opon zimowych, alum. fel
gi, centr. żamek, alarm, • 35.000 zł. Wocław, teł. 0605/24-23-03 
FORD PUMA, 1997/98 r., 44 tys. km, 1700 ccm, zetec, 16V, 
125 KM, perłowoczarny metalic, pełne wyposażenie, alum. fel
gi, fotele Recaro, • 39.000 zł lub zamienię na większy, mo>liwa 
dopata. Chotków, tel. 068/377-13-38 wieczorem 
FORD PUMA, 1998 r., 35 tys. km, 1400 ccm. 16V, fioletowy 
metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 2 pod. po
wietrzne, alum. felgi, - 25.500 zł. Krotoszyn, tel. 0603/87-83-44, 
0607/36-33-61
FORD SCORPIO, 1985 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, hak, nowe klocki hamulcowe i ukł. wydechowy, 
radio Clarion, pompowane fotele, ABS, stan dobry, • 3.500 zł. 
Tadeusz Koziński, 59-912 Gronów 26, gm. Zgorzelec 
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, 5-biegowy, komputer, el. reg. lusterka, szyby i szyberdach, 
szyba tylna i przednia ogrzewane, pompowane fotele, weluro
wa tapicerka, - 5.500 zł. Zawadzkie, tel. 077/463-40-88 
FORD SCORPIO, 1986 r., turbo D, biały, • 6.850 zł lub zamie
nię., tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy' metalic, skóra, RM, reguł, fotel kierowcy, szyberdach, 
wspomaganie, • 6.200 zł. Wrocław, teł. 349-35-81 
FORD SCORPIO. 1986 r., diesel, • 585.000 zł lub zamienię na 
inny. Ząbkowice śląskie, tel. 074/810-31-68 
FORD SCORPIO, 1987 r., 157 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., ABS, alarm, centr. zamek, szyberdach, oznako
wany, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, atrakc. wy
gląd, reg. kierownica, pompowany fotel kierowcy, • 10.000 zł. 
Lubin, tel. 076/749-07-68
FORD SCORPIO, 1987 r., 230 tys. km, 2000 ccm, EFi, szary 
metalic, inst gazowa, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
centralny zamek, alarm, szyberdach, ABS, hak, nowy akumula
tor, po remoncie blacharki, - 7.500 zł. Biała Nyska, tel. 
077/435-69-30, 0600/15-25-09
FORD SCORPIO, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. luster
ka, eł. otw. szyby, welurowa tapicerka, hak, oclony w całości, 
stan b. dobry, - 7.400 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41, 
0608/01-77-13
FORD SCORPIO, 1987 r., 2800 ccm, wtrysk, czarny, c. zamek, 
nowa instalacja gazowa, stan idealny, wzmocniony silnik, • 6.400 
zl. Kalisz, tel. 062/752-00-46, 0502/13-45-94 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm na białych tablicach, -1.200 
zł. Opole, tel. 0604/69-28-98
FORD SCORPIO KOMBI, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, welurowa 
tapicerka, bez rdzy, zadbany, stan silnika b. dobry, - 6.500 zł. 
Paczków, tel. 077/431 -64-23
FORD SCORPIO, 1987 r., 313 tys. km, 2000 ccm, OHC, złoty 
metalic, stan dobry, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, hak, alarm, 
wspomaganie, • 6.600 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-56, 
0606/25-10-26
FORD SCORPIO, 1988 r., 140 tys. km, 2900 ccm, szary meta
lik. elektr. otw. szyby, szyberdach, centralny zamek, • 2.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-47-53
FORD SCORPIO GL, 1988 r., 2000 ccm, OHC. wtrysk, zloty 
metalic, nowa instalacja gazowa, ABS, el. otw. szyby, szyber
dach, centr. zamek, radioodtwarzacz, reg. kierownica, - 8.600 
zł. Kalisz, tel. 062/757-76-61, 0601/54-40-39 
FORD SCORPIO,' 1988 r., 2900 ccm, V6, czarny, automatic, V
5.500 zł. Wilczkowice, woj. wrocławskie, tel. 0603/49-98-36 
FORD SCORPIO, 1988/89 r„ 21 tys. km, 2400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, alarm, szyberdach, welurowa tapicerka, 
hak, RM, podłokietnik, certyfikat legalności z PZM, zadbany, 
stan idealny • 5.900 zł lub zamienię na busa, lub osobowy, 
możliwe raty przez komis - 5.900 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 190 tys. km, 2000 ccm, szary 
metalic, inst. gazowa, ABS, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
tylna szyba ogrzewana, reg. kierownica, dzielona tylna kana
pa, welurowa tapicerka, spoiler, udokum. pochodzenie, stan b. 
dobry, • 6.800 zł. Żary, tel. 0604/85-96-20 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
stan idealny, na białych tablicach • 1.700 DEM. Kluczbork, tel. 
077/413-14-57, 0604/37-53-37

FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, alarm + pilot, centr. zamek, hak, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, automatic, • 10.000 zl lub zamienię. Lubin, tel. 
0601/40-62-95
FORD SCORPIO, 1989 r., 2500 ccm, turbo D, bordowy metalic,
ABS, el. otw. szyby, wspomaganie kier, - 10.600 zł. Polkowice,
tel. 076/845-96-83, 0503/69-03-88
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., *180 tys. km, 2000 ccm,
DOHC, kolor wiśniowy, szyberdach, alarm, ABS, centr. zamek ♦
pilot, wspomaganie, stan b. dobry, - 12.500 zł. Legnica, tel.
0604/61-62-72
FORD SCORPIO, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek,*- 10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORD SCORPIO, 1991 r., 156 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
ABS, katalizator, automatic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alum. felgi, hak - 8.800 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-61 
FORD SCORPIO, 1991 r., 220 tys. km, 2000 ccm, DOHC, biały, 
insi gazowa, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
hak, bagażnik dachowy, stan b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię 
na Mercedesa 190. Jelenia Góra, tel. 075/754-28-05 
FORD SCORPIO, 1991 r„ 194 tys. km, 2000 ccm, DOHC, ciem
nozielony, centralny zamek, reg. siedzenia, klimatyzacja, ABS, 
hak, szyberdach, 5-drzwiowy, • 10.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-35-38
FORD SCORPIO, 1991 r., 162 tys. km, 2000 ccm. OHC, 127 
KM, kolor wiśniowy, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
stan b. dobry, na białych tablicach -2.400 DEM. Otmuchów, tel. 
0604/07-63-05
FORD SCORPIO, 1991/92 r., 2100 ccm, DOHC, granatowy 
metalic, wspomaganie, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby, haloge
ny, stan dobry, - 12.900 zl lub zamienię. Ścinawa, tel. 
0607/54-82-75
FORD SCORPIO COSWORTH, 1992 r., 172 tys. km, 2900 ccm, 
V6, 24V, grafitowy metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, kom
puter, tempomat, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, pod
grzewane fotele, skórzna kierownica, atrakc. wygląd, -17.900 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-26-76, 784-23-31, 0601/77-95-41 
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, wtrysk, DOHC, 
zielony metalic, nowy model, komputer, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, pompowa
ny fotel kierowcy, dzielona kanapa, welurowa tapicerka, drew
no, reg. kierownica, pasy i fotel, hak, - 17.900 zł lub zamienię 
na tańszy. Lubin, tel. 076/749-56-11, 0605/46-65-86 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992/93 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, kolor grafitowy metalic, abs, centr. zamek, relingi da
chowe, szyberdach, serwo, RO z RDS .Nissan, zgłówki, nowe 
opony, pełna dokumentacja, w kraju od 7 m-cy, • 17.200 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-51-95, 0604/79-36-63, 0606/64-70-54 
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 144 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
szary metalic, model przejściowy, ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, alarm + pilot el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, welurowa tapicerka, RM aluminiowe felgi, szyberdach, 
zadbany, - 15.000 zł lub zamienię na busa. Strzelin, tel. 
071/392-04-69
FORD SCORPIO, 1992/93 r„ 130 tys. km, 200 ccm, DOHC, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, automatyczna skrzynia bie
gów, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, relingi dachowe, drewniane dodatki, pompowane siedze
nia, klimatyzacja, RM RDS, alarm, podgrzewana przednia szy
ba, - 17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/84£-58-60 wieczorem, 
0605/09-47-05
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 zi. Wtocław, tel. 071/357-62-07, 
0603/66-16-42
FORD SCORPIO, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, do małych po
prawek mechanicznych, - 19.500 zł lub zamienię • do 40.000. 
Przerzeczyn,, woj. wałbrzyskie, teł. 0608/43-594)2 
FORD SCORPIO KOMBI, 1994 r, 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
szary metalic, instal. gazowa, komputer, alum. felgi, koła zimo
we, 2 alarmy, centr. zamek, ABS, szyberdach, relingi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, halogeny, przegląd do 10. 2001 r., role
ta. -17.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-38-39,0607/55-79-20 
FORD SCORPIO, 1995 r., perłowoczarny, pełne wyposażenie 
oprócz skóry i klimatyzacji, - 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-88-80
FORD SCORPIO, 1995 r., 70 tys. km. 2000 ccm, 16V DOHC. 
ciemnozielony,"ABS, SRS x 2. pełne wyposażenie elektr., im
mobilizer, alarm Ford, radio Ford z RDS, I właściciel w kraju, 
sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, wykończenie w 
drewnie, pompowane siedzenia, klimatyzacja, aluminiowe fel
gi, rej. do 05.2002 r, - 28.000 zł lub zamienię na TD, TDi albo 
inny. Oława, tel. 0601/53-99-66
FORD SCORPIO, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm. 16V, kolor 
śliwkowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, w kraju pół roku, 
stan b. dobry, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 0603/32-08-81 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995/0 r„ 110 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D klimatyzacja, - 30.000 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-59-89
FORD SCORPIO, 1996 r., 133 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, pełne Wyposażenie, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
drewno, sprowadzony, bez wypadku, I właściciel w kraju, szy
berdach, - 33.000 zł. Lubań. tel. 075/646-47-15,0606/11-35-80 
FORD SCORPIO Ghia KOMBI, 1996/97 r., 2300 ccm, 16V, per
łowoczarny, aluminiowe felgi, bogate wyposażenie, • 35.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-18-33 
FORD SCORPIO SEDAN/ 1996/97 r., 125 tys. km, 2300 ccm, 
bordowy metalic, 150 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, I 
rejestracja w 97 r, - 36.000 zł: Wocław, tel. 0600/17-31-08 
FORD SCORPIO GHIA, KOMBI, 1997 r., 123 tys. km, 2900 ccm, 
cosword, kolor grafitowy metalic, automatic, alum. felgi 18*, 
podgrzewne fotele, welurowa tapicerka, drewno, et otw. szy
berdach, wspomaganie, ABS, reg. kierownica, alarm, opony zi
mowe, pompowane siedzenia, el. otw. szyby, - 35.000 zł. Świd
nica, tel. 0604/85-97-25
FORD SIERRA GL, 1982/97 r„ 170 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
srebrny metalic, 5-biegowy, hak, halogeny, pokrowce, opony 
letnie i zimowe, RO Blaupunkt, po remoncie kapitalnym i lakie
rowaniu, garażowany, - 4.500 zł. Ołdrzychowice Kłodzkie, tel. 
074/868-95-21
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, czarny, 5-drzwiowy, szyber
dach, stan dobry, - 3.600 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, - 2.800 zł. Zary, 
teł. 0600/5340-38
FORD. SIERRA, 1983 r.. 2000 ccm, srebrny metalic, pełna do
kumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony i amortyzato
ry, radioodtwarzacz, hak, stan b. dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/310-71-38, 0606/22-38-79
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja gazowa, 
alarm, tapicerka z modelu '92, RO-CD, układ wydechowy RE- 
MUS, stan b. dobry, • 5.100 zł. Wrocław, tel. 0607/40-09-56, 
321-54-11
FORD SIERRA, 1984 r., 96 tys. km. 1600 ccm, benzyna atrakc. 
wygląd, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, zadbany, nowe ta
blice rejestracyjne, przegląd do 04.2002 r., nowe klocki hamul
cowe, dzielona tylna kanapa, pilnie, - 5.500 zł- Wrocław, tel. 
071/352-95-03. 0608/24-94-42
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, po remoncie głowicy, zarejestrowany, • 2.200 zł. Kęp
no, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
FORD SIERRA, 1984 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach, oryginalne spoilery, centr. zamek, 
komputer, stan b. dobry, wbysk EFI, - 4.700 zl lub zamienię z 
dopłatą na Forda Scórpio, Opla Omegę. Legnica, tel. 
0608/65-28-41
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel, biały, do małych po
prawek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 3.500 zł lub za
mienię na iliny samochód. Nysa, tel. 0604/08-58-29, 
0608/23-73-03
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, srebrny metalic, po remon
cie, - 4.500 zl. Opole, tel. 077/457-61-64

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 XR4i, 1984 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6, czer
wony, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, szyberdach, wspo
maganie kier., spoilery, radioodtwarzacz Pioneer, centralny za
mek + pilot, zadbany, 3-drzwiowy, 5-bięgowy, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-22-52 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, centr. 
zamek, szyberdach, hak, wspomaganie kier., zderzaki w kolo
rze nadwozia, przegląd do 05.2002 r, - 4.400 zł lub zamienię na 
Forda Escorta, Opla Omegę, VW, kombi. Przeworno, tel. 
074/810-21-16
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, morski metalic, 
5-drzwiowy, • 4.900 zl lub zamienię na Forda Escorta, 1994 r.. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-00-79 po godz. 17 
O  FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, 

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

FORD SIERRA Ghia, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, stan 
b. dobry, dużo dodatków, inst. gazowa, - 5.000 zł lub zamienię. 
Lwówek Śl., tel. 0608/34-51-30
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna + inst. gaz, grafito
wy metalic, stan techn. silnika, karoserii i podzespołów b. do
bry, instalacja gazowa 60 I z 99 r, 5-drzwiowy, hak, dzielone 
siedzenia z podłokietnikiem, kpi. dokumentacja, - 4.800 żł. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/13-10-75
FORD SIERRA, 1985 r., 33 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
stan dobry, zadbany, garażowany, hak, • 8.500 zł. Niemodlin, 
tel. 077/460-68-14
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, gaz, biały, nowa inst 
gazowa, relingi dachowe, wspomaganie, nowe 4 opony, nowy 
ukł. wydechowy i całe sprzęgło, stan b. dobry - 3.700 zł lub 
zamienię na busa, lub osobowy. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
FORD SIERRA, 1985 r.. 2000 ccm, szary metalic, 5-drzwiowy, 
szeroki tylny spoiler, stan dobry, II właściciel, sprowadzony z 
Niemiec, cło opłacone, - 4.000 zl. Przylęk, tel. 074/817-00-53 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, .5-drzwiowy, 
centr. zamek, szyberdach, • 4.100 z ł, zamienię na VW Trans
porter, 9-osobowy. Sobialkowo, gm. Miejska Górka, tel. 
0606/17-01^50
FORD SIERRA, 1985 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, instalacja gazowa, hak, RO, 
3*drzwiowy, cena 4800 zł lub zamiana na uszkodzony lub Fiata 
126p w tej cenie. Wolsztyn, tel. 068/384-54-41 
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, szy
berdach, stan dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/362-69-44, 
0609/50-16-66
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, jasnozielony me-' 
talie, 3-drzwiowy, ciemne szyby, radioodtwarzacz, szyberdach, 
centralny zamek, jasne zadbane wnętrze, stan b.dobry, - 4.600 
zl lub zamienię na Opla Omegę, 1988-90 r., Vectrę, Audi, inne. 
Wrocław, tel. 0601/28-61-30
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„ 170 tys. km, 2000 ccm, OHC, srebrny 
metalic, stan dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, przyciemniane 
szyby, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, immobilizer, RO, 
hak, - 2.800 zl. Legnica, tel. 076/862-79-48 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, kolor stalowy metalic, skła
dak, szyberdach, inst. gazowa, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-67-45, 0502/13-04-31
FORD SIERRA, 1986 r.. 2300 ccm, diesel, kolor kremowy,
3-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach -1.800 DEM Opo
le, tel. 0502/52-07-17
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, brązowy metalic, centr. za
mek, szyberdach, inst gazowa, 5-drzwiowy, - 4.900 zł. Wilko- 
wyja, teł. 0601/57-35-88
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, centr. 
zamek, hak, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 5.000 zł. 
Głogów, teł. 076/831-48-71 po 19, 0607/39-13-25'
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, czerwony, - 4.000 zł lub 
zamienię na Zuka skrzyniowego, z plandeką. Lubin, tel. 
076/846-91-08
FORD SIERRA i, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, szyberdach, centr. zamek, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
stan idealny, - 5.800 zł. Świebodzin, tel. 0604/67-73-98 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drz\Mo- 
wy, nowe części, przegląd do 12.2001 r, stan techn. dobry, •
4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/20-11-69 
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski 
metalik, szyberdach, - 3.500 zł. Leszno, teł. 065/529-24-65 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm. grafitowy metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek. 
RO, welurowa tapicerka, po wymianie łożysk, klocków ham., 
ukł. wydechowego i tarczy sprzęgła, stan b. dobry, • 8.600 zl. 
Głogów, tel. 0607/07-55-93
FORD SIERRA, 1987 r., 1800 ccm, - 4.000 zł lub zamienię na 
Poloneza Trucka, z inst. gazową. Sulechów, tel. 068/385-14-18, 
0605/03-56-54
FORD SIERRA KOMBI, 1987/88 r., niebieski, garażowany, stan 
b. dobry, - 6.500 zl. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
FORD SIERRA SKŁADAK, 1987/96 r., 108 tys. km, 1800 ccm, 
srebrny, do drobnych poprawek, techn. sprawny, szyberdach, 
stan dobry, - 4.700 zł. Lubiel, tel. 065/543-70-91 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, srebrny metalic, szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, -
7.200 zł. Wschowa, teł. 065/540-27-27 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r.. 120 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
ciemnoczerwony, szyberdach, 5-biegowy, wspomaganie kier. j 
hamulców, hamulce tarczowe na 4 kola, centr. zamek, oznako
wany, 5-drzwiowy, - 9.000 zł lub zamienię na dostawczy z do
płatą. Zgorzelec, tel. 075/773-03-20, 075/773-27-65 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm. iS, 136 KM, ciemnoszary 
metalic, dzielona tylna kanapa, oryg. szyberdach, alum. felgi 
15* route OZ (rally), 2 kpi. opon zimowych, el. reg. lusterka, RO 
Sony XR5800, z RDS, kubełkowe fotele, centr. zamek, alarm ♦ 
pilot, udokum. pochodzenie, - 9.000 zł.., tel. 0604/79-14-08 
FORD SIERRA, 1988 r., 1600 ccm, benzyna na białych tabli
cach, - 2.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-41-61 
FORD SIERRA, 1988 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, RO, 3-drzwiowy, hak, stan dobry, •
6.000 zł. Jaworzyna ŚL, teł. 074/858-81-49 
FORD SIERRA KOMBI. 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, • 6.000 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Kamienica, tel. 0600/85-16-94 
FORD SIERRA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-24-36 w godz. 9 - 17, 0603/80-66-58 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, inst ga
zowa, welurowa tapicerka, zadbany, - 7.500 zł.'Żagań, tel. 
0604/09-39-67
FORD SIERRA SEDAN, 1988/94 r., 2000 ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek, szyberdach, inst gazowa, - 5.300 zł. Ster
czów, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-42-64 
FORD SIERRA, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, - 500 DEM. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
FORD SIERRA COUPE, 1989 r„ 207 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, el. otw. szyby,, 
wspomaganie, RO Pioneer, atrakc. sportowy wygląd, stan b. 
dobry, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 071/353-23-82, 0501/74-64-45 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, dużo części: tylne i przednie zawieszenie, skrzynia bie
gów (5); rozrusznik, zbiornik paliwa, - 8.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-29-84, 0606/40-74-11
FORD SIERRA, 1989 r., 92 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, RO, katalizator, odcięcie zapłonu, alum. felgi, --6.200 zł lub 
zamienię na model z. 1993/94 r., diesel, VW, Audi. Legnica, tel. 
0502/17-59-27.
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny me
talic, szyberdach, aluminiowe felgi, ospoilerowany, obniżony, 
sprowadzony w całości, - 7.500 zł lub zamienię na nowszy, Ford, 
Audi, VW Passat Oława, tel. 0603/91-83̂ 29 >
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny me
talic, szyberdach, ospoilerowany, aluminiowe felgi, atrakcyjny

wyglat..sprowadzony w całości, • 7.500 zł lub zamienię na now
szy, Ford, Audi, inne. Oława, tel. 0503/07-41-82 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2300 ccm, diesel', srebrny mś- 
talic, 5-biegowy, centralny żbmek, el. otwierane szyby, obroto
mierz, szyberdach, welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, 
stan silnika b. dobry, - 5.100 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74, 
0602/84-33-16
FORD SIERRA, 1989 r„ 2000 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
RO Ford, szyberdach, 5-biegowy, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/76-92-98
FORD SIERRA, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, piaskowy metalic, 
inst. gazowa, 5-drzwlowy, stan dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/08-33-46
FORD SIERRA CLX, 1989 r., 190 tys. km, 2000 ccm, OHC. błę
kitny metalic, el. otwierane szyby, szyberdach 2-stopniowy, stan 
b. dobry, nowe sprzęgło, tarcze, klocki hamulcowe, po remon
cie zawieszenia, blacha ocynkowana, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/70-39-88
FORD SIERRA SEDAN, 1989/90 r., 180 tys. km, 1757 ćcm, ben
zyna, 64 kW, perłowobrązowy metalic, nowe opony + opony zi
mowe, ciemne szyby, wysokiej klasy RM ♦ CD ♦ 4 głośniki, au
tom, wys. antena, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 8.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-60-67, 0503/10-52-58 
FORD SIERRA SKŁADAK, 1989/90 r., 135 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, zielony metalic, silnik CVH, po remoncie kapitalnymi 
przebieg 500 km, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, alum. 
felgi, alarm *  pilot katalizator, sprowadzony w 1997 r., I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 0608/37-74-10 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, perłowowiśnioWy, 
GLE, sprowadzony w całości, hak, odcięcie zapłonu, dzielona 
tylna kanapa, RM, • 7.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Le
gnica, tel. 076/862-51-58, 0606/72-41-52 
FORD SIERRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, czarny, 
wersja sportowa, szyberdach, alum. felgi, alarm, kola zimowe,
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-30-28 wieeżorem, 0601/77-37-08 
FORD SIERRA, 1990 r., 163 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, $X$, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, alarm, centa', zamek, wspomaganie kier., kpi. doku
mentacja, - 8.000 zł. Lubin. tel. 0604/34-58-55, 076/844-83-88 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 119 tys. km, 1600 ccm, bordo- 
wy metalic, centralny zamek, regulowana kierownica, hak ho
lowniczy, stan dobry, - 7.500 zl. Opole, tel. 077/458-12-17 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, I właściciel, garażowany, spoiler, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, po wymianie tarczy sprzęgła, klocków ha
mulcowych i oleju, przegląd do 05.2002 r, - 9.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-72-69
FORD SIERRA CL, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
granatowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, I właściciel, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, - 8.500 zł. Ruszów, gm. 
Węgliniec, tel. 0600/16-47-90
FORD SIERRA KOMBI. 1990 r., 2000 ccm, granatowy, ABS, 
centr. zamek, szyberdach, reg. kierownica, reguł, fotel kierow
cy, kpi. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, • 8.500 zł. Sobin, gm. 
Polkowice, tel. 076/845-96-74, 0606/48-20-26 
FORD SIERRA, 1990 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
śliwkowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, akumulator i tłu
miki na gwarancji, - 9.200 zł. Śmigiel, tel. 065/518-61-82 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm. OHC. 
wtrysk, bordowy, centr. zamek, szyberdach, roleta, relingi, alarm, 
RO, - 8.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-92-85 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy metalic, szyberdach, centr. zamek, hak, zadbany, - 10.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/84-72-91 lub 075/782-52-98 
FORD SIERRA LX, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, CVH, 
srebrny metalic beżowy, sedan, centr. zamek, alarm ♦ pilot hak, 
szyberdach, reg. kierownica i fotel, dzielona kanapa, welur, I 
właściciel w Polsce, RO Ford, 4 głośniki, udokum. pochodzę-, 
nie, od 97 r. w Polsce, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/847-46-67, 
0608/48-06-56
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r.. 2300 ccm. diesel, biały, stan 
dobry, • 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 0606/88-46-50 
FORD SIERRA, 1991 r., 123 tys. km, 1800 ccm, TD, biały, 
5-drzwiowy, centralny zamek, RM el- otw. szyby, hak, • 9.500 
zł. Kawice, tel. 076/858-44-99 wieczorem, 076/856-60-80 do 
godz. 15
FORD SIERRA CLX SKŁADAK, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, składak '97, alum. felgi, szyberdach, radio z CD, 
hak, kpi. opon zimowych, -11.500 zł. Leszno, teł. 0607/20-34-60, 
0604/36-90-52
FORD SIERRA CDX, 1991 r.. 90 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
srebrny metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie 
kier., relingi dachowe, stan b. dobry, na białych tablicach - 3.300 
zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 
FORD SIERRA CLX, 1991 r., 124 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RO, bez wy
padku, nie używany w kraju, stan idealny, - 9.600 zł. Nowa Sól, 
tel. 0606/95-32-26
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, TDi ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, relingi dachowe, Mul-T-Lock, 
RO Opel, reg. kierownica i światła, hak, oznakowany, -11.600 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-72-26, 0606/11-77-25 j 
FORD SIERRA SEDAN; 1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
biały, wspomaganie kier., el. reg. światła, hak, spoiler, dodatko
we światło .stop', welurowa tapicerka, regulowana kierownica, 
stan b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię na inny. Sobótka, teł. 
071/316-29-09, 0604/14-33-16
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, EFI + 
gaz, biały, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, relingi, ro
leta, hak, alum. felgi, zielone szyby, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapą reg. reflektory, fotele i pasy, I właściciel, RM 
*  4 głośniki, -11.000 zł. Świdnica, tel. 0602/44-63-74 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r„ 145 tys. km, 2100 ccm, DOHC. 
czarny, inst. gazowa, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0503/63-86-24 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, bordowy, brak tur
biny, do lakierowania 3 elementy, w ciągłej eksploatacji, nie 
składak, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0602/78-76-27 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny, szyber
dach, el. otw. szyby, centr. zamek, sprowadzony w całości, -
11.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-54-49, 0603/64-04-30 
FORD SIERRA, 1991 r., 104 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czer
wony, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 5-drzwio
wy, wspomaganie kier., szyberdach, stan idealny, możliwe raty,
- 8.300 zł lub zamienię. Wocław, tel. 071/315-13-47
FORD SIERRA, 1991 r., bordowy, hak, welurowa tapicerka, -
5.800 zł. Wteąca śląska, gm. Wąsosz, tel. 065/543-73-46 
FORD SIERRA KOMBI, 1991/92 r., 150 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, szyberdach, hak, reg. reflektory, ogrzewana przednia 
szyba, relingi dachowe, -10.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-17-08 
po godz. 20, 0503/03-49-59
FORD SIERRA, 1991/94 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, hak, RM, nowy aku
mulator, opony, stan idealny - 9.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-90-44, 0502/55-69-57
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 121 tys. km, 2000 ccm, EFI, 
kolor wiśniowy metalic, katalizator, szyberdach, centr. zamek, 
alarm, odcięcie zapłonu, lakierowane zderzaki, reg. kierowni
ca, fotel, reguł. wyS. mocowania pasów, el. reg. reflektory, ante
na, alum. felgi, konserwacja, stan silnika i blacharki b. dobry, -
10.500 zł. Legnica, tel. 076/855-2140
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, czarny metalic, I 
właściciel, alarm, centr. zamek, pilot, wspomaganie, welur, elektr. 
otw. szyby, aluminiowe felgi, roleta bagażnika, -11.000 zł. Nysa, 
tel. 077/435-41-44
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 173 tys. km, 1998 ćcm, wtrysk, 
DOHC, granatowy metalic, wspomaganie, katalizator, central
ny zamek, pilot, alarm, RO, el. reg. reflektory, reg. kierownica, 
welur, szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażnika, hak, alum. 
felgi, dokumentacja, -11.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/96-99-64 
FORD SIERRA RS SEDAN, 1992 r., 142 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, kolor granitowy metalic, alum. felgi, centr. Zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, sporto
we zawieszenie, radio, wspomaganie kier, -13.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/74-47-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
ternecie pod numerem - A00511 www.autogielda.com.pl)
FORD SIERRA, 1992 r., 127 tys. km, 1998 ccm, DOHC, srebrny 
metalic, ABS, welur, szyberdach, alum. felgi, wspomag. kierow
nicy, centr. zamek, bezwypadkowy, sprowadzony z Niemiec,' 
podlega pierwszej rejestr, w kraju, możliwość rat - 12.500 zł. 
Żary, tel. 0603/39-0447
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 175 tys. km, 1800 ccm, turbo

D, niebieski, spoiler, szyberdach, welurowa tapicerka, stan ide
alny,. na .zachodnich tablicach —3.300 DEM. Jawor. tel. 
0600/33-20-70, 0604/30-45-79
FORD SIERRA, 1992 r., 143 tys. km, 2ÓÓ0 ccm, DOHC, bordę- 
wy metalic, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, • 10.400 zł. Kłodzko, tel. 074/872-64-51, 
0602/85-92-02
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., szary metalic, na białych tabli
cach, - 1.000 DEM Szczecin, tel. 0609/49-52-10 
FORD SIERRA, 1992 r., 120 tys. km. 1800 ccm, turbo D, biały, 
centr. zamek, szyberdach, RM Pioneer z panelem, żaluzje, 4 
zagłówki, podłokietniki, alum. felgi Zender 15", nowe świece 
żarowe, nowe paski, stan b. dobry, atrakc. wygląd, • 12.900 zł. 
Żagań, tel. 0601/05-38-95
FORD SIERRA LASER SEDAN, 1992/93 r., 126 tys. km, 1600 
ccm, bordowy metalic, regulowana kierownica, RM Blaupunkt 
kupiony w salonie, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-92, 
0602/47-71-73
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, EFi, 
biały, stan idealny, wspomaganie kier., centralny zamek, orygi
nalny szyberdach, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, 4 za
główki, radioodtwarzacz, czerwone dodatki, ciemne lampy, -
9.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-33, 
0604/22-02-69
FORD TAUNUS, 1977 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, - 1.200 zł. Słupia Kapitulna, tel. 065/546-94-95 
FORD TAUNUS, 1978 r., 96 tys. km, 2000 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. 068/372-19-17 
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 4 drzwiowy, 
Zarejestrowany, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-36-70 
FORD TAUNUS KOMBI, 1979/82 r„ 1600 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, po remoncie blacharki i lakierowaniu, konserwacja, 
do drobnych poprawek, - 1.700 zł. środa śląska, tel. 
071/317-64-41, 0603/81-06-57
FORD TAUNUS SEDAN, 1980 r., 1600 ccm, OHC, zielony,
4-drzwiowy, szerokie lampy tylne (przyciemniane), hak, halo
geny, trzecie światło .stop’, zadbane wnętrze, welurowa tapi
cerka, sportowy wydech, stan dobry, atrakcyjny wygląd, -1.750 
zł lub zamienię na inny, chętnie Fiat 125p, Polonez, inny. Go
rzów Wlkp., tel. 0603/31-10-21
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, kość słoniowa, po malowa
niu, 2-drzwiowy, alum. felgi, zarejestrowany do 10.2001 r, • 1.800 
zl. Łagoszów Wielki, gm. Radwanice, tel. 076/831-11-28 
FORD TAUNUS, 1981 r., 175 tys. km, 2000 ccm, V6, seledyno
wy metalic, zadbany, garażowany, oryginalny lakier, stan ideal
ny, - 4.900 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
FORD TAUNUS, 1981 r., 2300 ccm, V6 4-biegowy, inst. gazo
wa, alum. felgi, 2-drzwiowy, stan dobry + drugi na części, - 3.000 
zł. Dobromierz, tel. 074/858-62-49 
FORD TAUNUS, 1981 r., 120 tys. km, benzyna, żółty, stan b. 
dobry, instalacja gaz., stan b. dobry - 3.600 zl. Henryk Serda- 
kowski, woj. jeleniogórskie, 59-621 Kwieciszowice 30, gm. Mirsk 
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm, czerwony, stan dobry, -
2.200 zł. Lubin, tel. 076/847-39-71, 0600/58-87-70 
FORD TAUNUS KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, czerwony, do po
prawek blacharskich, stan silnika dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/345-39-36, 0604/25-06-84
FORD TAUNUS, 1981 r., 7 tys. km, 1600 ccm, benzyna ♦ gaz, 
kolor .kawa z mlekiem', po remoncie silnika, skrzyni biegów i 
hamulców, 4-biegowy, 4-drzwiowy, nowe opony, hak, nowe ta
blice (PL), po remoncie inst gazowej, nowy.gaźnik, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/37-22-74
FORD TAUNUS, 1982 r., 2000 ccm, V6, srebrny, aluminiowe 
felgi, szyberdach, zadbany, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
071/350-74-17, 0601/88-11-20
FORD TAUNUS, 1983 r., 2000 ccm. benzyna, seledynowy me
talic, 4-drzwiowy, hak, szyberdach, welurowa tapicerka, zadba
ny, właściciel niepalący, zarejestrowany, nie wymaga napraw, 
przegląd do 2.2002 r., podłokietnik; - 3.500 zł lub zam. na sam.
0 mniejszej poj. silnika, chętnie diesel. Legnica, tel. 
076/866-47-35, 0608/61-43-78
FORD TAUNUS, 1984 r.,• 1600 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, w kraju od 05.1991 r., przegląd do 01.2002 r„ stan 
b. dobry, zadbany, - 3.550 zł lub zamienię na BMW 3,1985/87, 
uszkodzony - do 4.000 zł. Prudnik, tel. 0604/32-77-75 
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, srebrny metalic, automatic, 
klimatyzacja, szara tapicerka, • 6.000 zł. Oława, tel. 
0602/52-62-51
FORD TAURUS, 1989 r., 2500 ccm, metalic, automatic, el. reg. 
lusterka, serwo, welurowa tapicerka, klimatyzacja, stan dobry, -
7.600 zł lub. Strzelin, tel. 0604/23-81-68 
FORD TAURUS. 1990 r.. 100 tys. km, 3000 ccm, V6. biały, au
tomatic, poduszka pow., klimatyzacja, alarm, alum. felgi, nowa 
skrzynia biegów (4.900 zł), stan dobry, • 9.800 zł. Gorzów Wlkp., 
tel. 0603/95-22-55
FORD TAURUS, 1996 r., 3000 ccm, zielony metalic, klimatyza
cja, ABS, automatic, tempomat alarm, el. otw. szyby, alum. fel
gi, - 29.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-07-02,0601/70-08-80 
FORD TAURUS, 1996 r., 75 tys. km, 3000 ccm, perłowozielony 
metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, tempomat pełne wypo
sażenie elektr., dodatki, - 37.200 zł lub zamienię na mniejszy. 
Wałbrzych, tel. 074/665-96-71, 0604/30-15-95 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 110 tys. km, 3800 ccm, turkusowy 
metalic, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, RSM, fotele 
kapitańskie, ABS, klimatyzacja x2, kokpit, b. dobrze utrzymany,
1 właściciel w kraju, - 30.000 zł. Leszno, teł. 0603/85-01-58 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 170 tys. km, 3800 ccm, srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, elektryka, - 28.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-13-47
FORD WINDSTAR, 1995 r., 160 tys. km, 3800 ccm, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, alarm, serwisowany, kpi. dokumen
tacja, - 29.900 zł. Bielawa, tel. 074/833-11-78, 0603/78-80-09 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 110 tys. km, 3800 ccm, V6, beżowy 
metalic, instal. gazowa, hak, stan idealny, pełna elektryka, ga
rażowany, udokum. pochodzenie, - 35.000 zł. Bolków, tel. 
075/741-46-29
FORD WINDSTAR, 1995 r., 120 tys. km, 3800 ccm, V6, biały, 
kupiony w Polsce, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. 
dobry, - 30.000 zł. Leszno, tel. 0601/8443-50 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 160 tys. km, 3800 ccm, kolor śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie, zadbany, I właściciel, 7-oso- 
bowy, rejestracja na ciężarowy, • 30.000 zł (możliwe raty), za
mienię na mniejszy, z dopłatą 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/51-35-82
FORD WINDSTAR, 1995 r., 3800 ccm stan dobry, - 29.900 zł 
lub zamienię na kombi, vana, diesla. Zielona Góra, tet. 
068/324-42-50
FORD WINDSTAR, 1996 r., 98 tys. km, 3800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, automatic, centralny zamek, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, tylne szyby uchylane, el. reguł, lusterka, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, 2 x klimatyzacja, deska rozdziel
cza cyfrowa, aluminiowe felgi *  drugi kpi. zapasowy, CD + ra
dio, welurowa tapicerka, - 38.000 zł. Chorzów, tel. 0600/48-84-16

HONDA
HONDA ACCORD, 1988 r., 189 tys. km. 2000 ccm, 12 V, lazu
rowy, el. otw. szyby, wspomaganie, atrakc. wygląd, zadbany -
8.700 zl lub zamienię na BMW 316,318,320, po 86 r., VW Golfa 
II GTi, 1,6,1,8, może być uszkodz., lub inne. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/887-44-60
HONDA ACCORD. 1989 r.. 2000 ccm, 16V, czerwony, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach el., alum. felgi, welurowa tapicerka, z urzędu cel
nego, garażowany, - 8.200 zl. Złotoryja, tel. 0503/38-07-78 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, benzyna sprowadzony w 
całości. -12.900 zł., tel. 0601/79-96-94 
HONDA ACCORD, 1991 r„ 2200 ccm, 16V, granatowy metalic, 
automatic, klimatyzacja, ABŚ, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, alum. felgi, sprowadzony w łośc i, bez wypadku, 
- 15.400 żł. WtocłaW, tel. 353-72-48,0601/89-96-83 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, 16V, bordowy, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, centr. zamek, wspomaganie, kataliza
tor, szyberdach, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, RM, 
Mul-T-Lock, • 14.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/846-45-96, 
0603/79-07-04
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HONDA ACCORD, 1991/92 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. regui. 
lusterka, alarm, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz Sony, 
centralny zamek, el. reg. fotele, regulowana kierownica, nowe 
opony, zakupiony w salonie, stan idealny, • 14.500 zl. Strze
gom. tel. 074/855-72-23, 0609/46-42-65 
HONDA ACCORD, 1992 r„ 146 tys. km, 2000 ccm, E *  gaz, 
16V, bordowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, immobi
lizer, zadbany, • 13.700 zł. Oława, tel. 071/313-96-91, 
0607/18-17-60
HONDA ACCORD, 1993/97 r., 167 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, alum. felgi Ferrari,"centr. zamek, ABS, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, klimatyzacja, - 16.000 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, czarny meta
lic, katalizator, kupiony w salonie, I właściciel, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz, alarm + pilot immo
bilizer, nowy akumulator, • 23.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-19-39, 0601/87-08-35
HONDA ACCORD, 1994 r., 129 tys. km, 2000 ccm, 16V, grafito
wy metalic, pełna dokumentacja, centralny zamek,- szyberdach, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, RO Sony, regulowana 
kierownica, alarm, Mul-T-Lock, - 19.800 zł lub zamienię na 
mniejszy samochód. Paczków, tel. 077/431-73-47, 
0604/94-51-32
HONDA ACCORD, 1995 r, 98 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, ABS, wszystkie el. dodatki, drewniane dodatki, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, el. reg. 
fotele, immobilizer, szyberdach, nowy przód z 98 r, - 25.900 zł. 
Jawor. tel. 0607/64-36-25
HONDA ACCORD, 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, wszystkie 
el. dodatki, immobilizer, pełne wyposażenie - 27.000 zł. Wro
cław. tel. 0602/39-28-09
HONDA ACCORD. 1996 r.. 67 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
wtrysk, czarny metalik, stan idealny, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, bez wypadku, - 43.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-24-47 
lub. 0502/61-32-18
HONDA ACCORD, 1996 r., 95 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, pełne wyposażenie el., ABS, RM, 2 zabezpieczenia, 2 
poduszki pow., nowy akumulator, • 28.800 zł. Wrocław, tel. 
071/328-76-69
HONDA ACCORD, 1996 r.. 83 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., skóra, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, zadbany, garażowany, 
alarm, centralny zamek, - 27.800 zł. Wrocław, tel. 0607/58-43-49 
HONDA ACCORD, 1996/97 r., 94 tys. km, 20Ó0 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 małym tuningu, sprowa
dzony w całości, stan idealny, - 37.600 zł. Kalisz, tel. 
062/757-56-95, 0603/07-55-59
HONDA ACCORD, 1996/97 r., 65 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., nie używany w Polsce, <- 29.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-12-20
HONDA ACCORD, 1997 r., 2200 ccm, benzyna, czarny, auto
matic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, stan b. dobry, - 28.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
HONDA ACCORD, 1998 r, 46 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, - 42.500 zł. Trzebnica, tel 
071/312-19-55 do godz. 17
HONDA ACCORD, 1998 r., 68 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. otw. przeszklony szyberdach, alum. felgi 
16', autom, antena, RO z CD, 6 głośników, wykończony drew
nem, el. reg. reflektory, • 42.500 zł. Wrocław, tel. 338-50-05

BLACHARSTW0 SAMOCHODOWE 
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HONDA ACCORD TYPE R, 1999r„ 23 tys. km, 2200 ccm, V-Tac, 
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.com.pl)
HONDA ACCORD, 1999 r., 36 tys. km, 1800 ccm, V-Tec, zielo
ny metalic, kupiony w salonie w kraju, książka przebiegu, ABS, 
wspomaganie kier., klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, •
52.800 zł lub zamienię na samochód do 20.000 zl. Świdnica, 
tel. 0601/87-11-68
HONDA ACCORD. 1999/00 r., 21 tys. km, 2000 ccm, El, grana
towy, dużo wyposażenia, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. 
otw. szyby i szyberdach, ABS, alum. felgi, • 56.000 zł lub za
miana. Leszno, tel. 0607/09-85-14, Niemcy, tel. 
0049/160-99-55-01-00
HONDA CMC SHUTTLE, 1986 r., 1500 ccm, 12V minivan, do 
drobnych poprawek, stan dobry, - 5.500 zl. Wrocław, teł.
342-03-57 po godz. 19
HONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V, szary metaiic, 3-drzwio- 
wy, instalacja gazowa, kubełkowe fotelem, zadbany, garażowa
ny. Jelenia Góra, teł. 0502/43-51-00 
HONDA CMC. 1989 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 16V, 
grafitowy metalic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, bez ko
rozji, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.050 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0604/89-53-53
HONDA CMC, 1990 r., 1400 ccm, 16Vdo lakierowania, - 7.600 
zł. Opole, tel. 077/465-25-30
HONDA CMC, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, szary metalic, el. 
otw. szyby, fotele kubełkowe, bez wypadku, - 11.000 zl. Wro
daw, tel. 0502/39-60-33
HONDA CMC SEDAN, 1991 r., 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, -13.000 
zł. Wtocław, tel. 333-74-89, 0501/52-05-95 
HONDA CMC, 1991 r., 105 tys. km, 1499 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, el. szyberdach, reg. kierownica, 3-drzwiowy, 
garażowany, sprowadzony w całości, dzielona tylna kanapa, I 
właśddel w kraju, - 10.500 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-33-74 
HONDA CMC, 1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny, 
118 KM 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
sprowadzony w całośd, el. otwierany szyberdach, el. reg. re
flektory, reg. kierownica, welurowa tapicerka, kpi. kół zimowych, 
alum. felgi ATS 15*. radio, CB, - 10.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0604/89-16-89
HONDA CMC, 1992 r.. 128 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały, I 
właśddel, RM, immobilizer, zadbany, - 13.500 zł. Wtocław, tel. 
071/350-85-46
HONDA CMC SEDAN, 1992/93 r., 144 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, kupiona w salonie w kraju, 
wspomaganie kier., reg. kierownica i reflektory, obrotomierz, el. 
otwierany szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, garażowana, - 18.800 zł. Opole, 
tel. 077/456-49-18, 0600/27-94-72 
HONDA CMC, 1992/93 r., 159 tys. km, 1600 ccm, 16V VTEC, 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 125 KM Mul-T-Lock, centralny 
zamek, et. otmerane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, el. 
reg. reflektory, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, układ 
wydechowy, radioodtwarzacz Kenwood, 4 głośniki Pioneer, •
19.000 zl. Wrodaw, teł. 071/351-23-80, 0601/79-09-21 
HONDA CMC, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 130 
KM V-Tec, alum. felgi, kupiony w salonie, alarm, blokada skrżyni 
biegów, stan b. dobry, -19.500 zl. Świdnica, teł. 0601/78-86-51, 
0603/92-04-24
HONDA CMC, 1993 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, bez uszkodzeń, -
18.000 zł. Żary, teł. 068/374-26-24,0603/57-38-56 lub Niemcy, 
0049/17-34-08-97-94

HONDA CMC, 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 CMC SEDAN, 1993 r., 121 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
granatowy metalic, el. otwierane szyby, el. otwierany szyber
dach, centralny zamek, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, alarm + pilot, RM ♦ 4 głośniki, aluminiowe felgi, atrakcyjny 
wygląd, 5-drzwiowy, nowe opony, pełna dokumentacja, -18.500 
zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0501/23-23-94 
HONDA CMC, 1993 r„ 102 tys. km, 1600 ccm. wtrysk. 142 KM. 
czarny, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, reg. 
kierownica, welurowa tapicerka, alarm, tempomat, oznakowa
ny, stan b. dobry, - 19.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/76-66-68 
HONDA CMC, 1993/97 r.; 110 tys. km, 1500 ccm, 16V, czarny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ wyde
chowy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. 
kierownicy, -19.000 zł. Wrodaw, tel. 360-13-55,0601/53-33-21 
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 114 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobili
zer, - 19.300 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
HONDA CMC, 1994 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowo- 
czarny, 3-drzwiowy hatchback, wspomaganie kier., el. reg. re
flektory, alarm, centr. zamek, RO + głośniki, alum. felgi, kpi. kół 
zapasowych, dzielona tylna kanapa, serwisowany w ASO Hon
da, -15.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/74-73-71 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00373 www.au- 
togielda.com.pl)
HONDA CMC, 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 CMC, 1994 r., 127 tys, km, 1300 ccm, 16V, czerwony, 
centr. zamek + pilot, alarm, RO ♦ 4 głośniki, zderzaki i lusterka 
w kol. riadwozia, ekonomiczny, blokada przed kradzieżą, stan 
idealny, - 18.000 zł lub zamienię na R 19, Seata Toledo, Cordo- 
bą, Opla Astrę. Lubin, tel. 076/846-59-91 
HONDA CMC, 1994 r., 129 tys. km, 1600 ccm, czarny, stan b. 
dobry, - 16.300 zł. Wfodaw, tel. 0607/74-99-34 
HONDA CMC, 1995 r., 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, immobilizer, centr. za
mek, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, spo
iler, - 25.600 zl lub zamienię na tańszy, (możliwe raty). Lubin, 
tel. 076/846-57-34, 0601/53-62-18 
HONDA CMC COUPE, 1995 r., 91 tys. km, 1500 ccm, 16V 
wtrysk, śliwkowy metalic, centralny zamek + pilot 5-biegowy, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, alarm, immobilizer, 
aluminiowe felgi 15', radioodtwarzacz Sony *  4 głośniki, 
Mul-T-Lock, stan b. dobry, spoiler tylny, - 20.700 zł lub zamie
nię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 0604/36-35-85 
HONDA CMC, 1996 r., 97 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwona, 
90 KM, bez wypadku, kupiony w salonie, faktura zakupu, serwi
sowana, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, immobilizer, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 
4 zagłówki, 5-drzwiowy, stan idealny, - 27.500 zl. Leszno, tel. 
065/526-13-36, 0605/22-53-90
HONDA CMC, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, - 20.000 zł. Wrodaw, tel. 
0502/33-75-75
HONDA CMC, 1996 r. pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, - 24.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/06-92-34 
HONDA CMC, 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, czarny, klima
tyzacja, ABS, centr. zamek, immobilizer, hak, RO, wspomaga
nie, wszystkie el. dodatki, sportowy tłumik, dzielona tylna kana
pa, reg. kierownica, dodatkowe światło .stop', - 28.500 zl. Oła
wa, tel. 071/301-52-59 po godz. 19 
HONDA CMC, 1996/97 r„ 60 tys. km, 1400 ccm, 16 V, granato
wy metalic, garażowany, z salonu, lakierowane zderzaki i lu
sterka, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, 
el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, stan b. dobry, - 26.500 zł. Jerzy 
Kowalski, Wrodaw, tel. 071/339-70-58 do 14, 0601/78-76-81 
HONDA CMC, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemno
zielony metalic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
RM Panasonic, zadbany, alum. felgi, - 29.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/337-33-19, 0601/87-05-68
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm, granatowy metalic, I rejestr, 
w 1998 r., 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, Mul-T-Lock, kpi. opon 
zimowych, • 33.000 zł. Milicz, tel. 071/384-06-20,0607/66-36-30 
HONDA CMC, 1997 r„ 49 tys. km. 1400 ccm, wtrysk 16V, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, aluminiowe felgi, opony zimowe + felgi stalowe i kołpaki, 
centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
alarm, immbbilizer, radio, drewno, welurowa tapicerka, regulo
wana kierownica, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-89-22 wie
czorem, 0602/71-50-71
HONDA CMC LS SEDAN, 1998r„ 70tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
V-Tec, granatowy metalic, 4-drzwiowy, alarm, centr. zamek, kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, komputer, immobili
zer, wspomaganie, ABS, - 33.000 zł. Kończyce 22, gm. Doma
niów, tel. 071/302-73-69, 0604/48-09-30 
HONDA CMC, 1998 r., 44 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, książka serwisowa, bez wypad
ku, zarejestrowany 01.1999 r., 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, RO z CD, alum. felgi Ronal, stan ide
alny, - 35.000 zł. Katowice, tel. 032/254-91-12 
HONDA CMC, 1999/00 r., 30 tys. *m, czarny metalic, 3-drzwio
wy, kupiony w salonie, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
gwarancja do 2002 r, • 37.000 zł. Wrodaw, tel. 071/342-44-99, 
0601/71-89-22
HONDA CONCERTO, 1991 r., 110 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, wspomaganie, bez wypadku, drzwi do malowania, - 8.000 
zł. Bielany, tel. 076/857-45-15, 0603/78-63-67. .
HONDA CONCERTO, 1992 r., 112tys.km, 1500ccm, 16 V, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, -12.200 
zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18, 0607/05-07-75 •
HONDA CONCERTO, 1992 r.,89 tys. km, 1596 ccm, benzyna, 
DOHC, ciemnoniebieski metalic,.ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, wspomaganie, blokada-skrzyni biegów, 
alarm, spoiler tylny, alum. felgi, 5 szt, - 16.900 zł. Kamieniec 
Wrodąwski, tel. 071/318-50,91 ,
HONDA CONCERTO. 1992 r., 1500 ccm, 16V centr. zamek, eł. 
otw. szyberdach, w kraju od miesiąca, - .13.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/87-04-33
HONDA CONCERTO, 1993 r., 102 tys. km, 1500 ccm, 16V, zie
lony metalic, sprowadzony w całośd, bez wypadku, klimatyza
cja, wspomaganie kipr., centralny zamek, alarm, reguł. wys. 
mocowania pasów, kierownica, el. reg. reflektory, welurowa ta
picerka, nowy wydech, 5-drzwiowy, RM, w kraju od roku, I wła
ściciel, książka serwisowa, - 16.700 zł. Wrocław, tel. 
0608/33-68-45
HONDA CONCERTO, 1994 r., 60 tys. km, 1500 ccm, bordowy 
metalic, sprowadzony w całości, I właśddel, stan b. dobry, zu
życie paliwa 5 1/100 km, • 17.000 zł lub zamienię na dągnik. 
Śdnawa, tel. 076/843-64-61
HONDA CONCERTO, 1994/95 r., 65 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, srebrny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, we
lurowa tapicerka, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, bez 
wypadku, garażowany, Muł-T-Lock, - 19.500 zl. Wrocław, teł. 
071/372-77-79
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego- 
wy, szyberdach, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 9.500 zi lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341, 312-63-41 
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, czarny, 5-biegowy, alum. felgi 
15', szyberdach'eł., tłumik sportowy, sportowa kierownica, ku
piony w urzędzie celnym, - 5.900 zł lub zamienię na większy. 
Szklary, gm. Nysa, tel. 077/431-20-48 
HONDA CRX, 1987 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 12V,. 
czerwony, alum. felgi, 3-drzwiowy, 5-biegowy, eł. reg. szyber
dach, el. otw. szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
sportowy tłumik, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.150 
DEM Chojnów; tel. 0604/89-53-53 
HONDA CRX, 1989 r., benzyna, niebieski, • 13.500 zl. Wtodaw, 
tel. 0502/55-96-64
HONDA CRX, 1989/90 r., 12 tys. km,1600 ccm, czerwony me
talic, 130 KM regulowana kierownica, el. oMerany szyberdach, 
inst gazowa, sportowy wydech, aluminiowe felgi, RO Philips,

nowe klocki ham. i filtry, - 12.000 zl. Śrem, tel. 074/283-77-75, 
0605/52-52-37
HONDA CRX, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 16V, czarny, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, lotka, koła zimowe, przydemnia- 
ne szyby, alarm + pilot, CD-radio + głośniki, kpi. dokumentacja, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry - 14.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-25-60, 0502/65-70-44
HONDA CRX, 1990 r., 17 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
klimatyzacja, alarm, centr. zamek + pilot, el. reg. szyberdach, 
alum. felgi 15*. kubełkowe fotele, sportowa reguł, kierownica, 
welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia * 4 
zimowe opony, RM, lotka, stan b. dobry, - 14.000 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-19-46, 0609/38-54-80 
HONDA CRX, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czarny, po tunin
gu, ospoilerowany, alum. felgi, radio ♦ 8 głośników, - 18.200 zł. 
Wtodaw, tel. 0607/74-99-34
HONDA CRX, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, bia
ły, welurowa tapicerka, odd)cie zaponu, alum. felgi. 15", lotka, 
RO Panasonic + 6 gośników, alarm, el. otw. szyberdach, atrakc. 
wygląd, -16.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-17-01,071/354-01-48 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, czerwony, kupiony w salonie,
• 16.000 zł. Wtodaw, tel. 357-06-35 
HONDA LEGEND, 1989 r., 215 tys. km, 2700 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, welurowa tapicerka, pełne wy
posażenie, do poprawek (czyszczenię popychaczy. wymiana 
uszczelek pod kolektorem, drobne poprawki lakiernicze), stan 
dobry, • 10.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-50-11 po godz. 20, 
0601/76-16-90
HONDA LEGEND ET, 1990 r., 225 tys. km, 2700 ccm, cz»ny 
metalic, pełne wyposażenie, - 14.500 zl. Wrocław, tel. 
0601/44-99-18, 071/349-25-28
HONDA LEGEND, 1992 r., 3200 ccm, V6, zielony metalic, po
duszka pow., ABS, klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie 
elektr., aluminiowe felgi, alarm, stan b. dobry, możliwe raty przez 
komis, - 29.200 zł lub zamienię. Wtodaw, tel. 071/781-84-69, 
0603/42-29-49
HONDA PRELUDE, 1986/97 r„ 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, alum. felgi, kompl. kól zimowych, RO, oryg. lakier kier., 
kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/72-30-91
HONDA PRELUDE, 1987 r., 1800 ccm, 12 V, srebrny metalic, 
reg. kierownica, wspomaganie, sportowa kierownica, alum. fel
gi, el. otw. szyby, szyberdach, el. wysuwana antena, nowy sil
nik, stan b. dobry, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wersja 
sportowa, stan dobry, - 12.000 zl. Legnica, tel. 076/852-39-07, 
0603/91-07-22
HONDA PRELUDE, 1991 r.; 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, po remoncie silnika, nowe 
sprzęgło, docisk, katalizator, - 12.500 zł. Szczawno-Zdrój, tel. 
0502/24-72-85
HONDA PRELUDE, 1992 r„ 114 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czer
wony, elektr. otw. szyby, szyberdach, lusterka, el. regulowane 
reflektory, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, alarm, RO, 
elektr. antena, alum. felgi, 4WS, spoiler, dodatkowe światło stop.
- 23.800 zł. Polanica Zdrój, tel. 0602/59-33-09
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm, wtrysk, 16V, czerwony, 
centralny zamek, ABS, wspomaganie kier., pełne wyposażenie 
el., aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, spoiler, przyciemnia
ne szyby, atrakcyjny wygląd, - 23.500 zł lub zamienię na inny 
samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
HONDA PRELUDE, 1993 r., 100 tys. km, 2300 ccm, wtrysk. 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, immo
bilizer, ABS, 4 WS, wszystkie el. dodatki, RO z CD, alum. felgi, 
demne szyby, welurowa tapicerka, serwisowany, - 28.000 zł. 
Lubin. tel. 076/844-73-29.
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm. 16V składak, aluminio
we felgi 16*, sportowy wydech, centralny zamek, pełne wypo- * 
sażenie elektryczne, kompakt, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-82-62 wieczorem, 0607/76-88-06 
HONDA PRELUDE, 1994 r., 119 tys. km, 1996 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji,
- 28.300 zł. Wtocław, tel. 071/346-66-96
HONDA PRELUDE, 1998 r., 60 tys. km, 2200 ccm, czarny me
talic, 185 KM klimatyzacja, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, ABS, poduszka pow., szyberdach, centr. zamek, stan 
idealny, - 38.000 zł. Zary, tel. 068/374-26-24,0603/57-36-56 lub 
Niemcy, 0049/17-34-08-97-94

H YU N D A I
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995/96 r., 1500 ccm kupiony w salo
nie, centr. zamek, immobilizer, bez wypadku, zadbany, -14.990 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 0604/45-06-78 
HYUNDAI ACCENT GLS, 1996 r., 48 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, zielony metalic, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, fabr. RO +
4 głośniki, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, serwi
sowany, bez wypadku, zadbany, kompletna dokumentacja, -
16.000 zł. Oleśnica, fel. 071/314-71-27
HYUNDAI ACCENT, 1996/97 r., 18 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, centr. zamek, immobilizer, z salonu, stan idealny, gwa
rancja, opłacony, • 32.000 zł. Lubin, tel. 0607/79-72-19 
HYUNDAI ACCENT, 1997 r„ 60 tys. km, 1300 ccm, żółty, alum. 
felgi, immobilizer, spoiler, - 18.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/94-85-48
HYUNDAI ACCENT, 1998 r., 1300 ccm, 12V, żółty, - 18.500 zł: 
Wtodaw, tel. 071/342-30-38 .
HYUNDAI ATOS, .1999 r., 1000 ćcm, 12V, czarny metalic, ku
piony w Salonie, na gwarancji, 5-drzwiowy, eł. reg. reflektory, 
zarejstrowany jako ciężarowy, • 18.900 zł. Gostyń, teł. 
065/572-3247, 0607/04-56-75
HYUNDAI COUPE, 1993 r.. 97 tys. km, 1495 ccm, turbo, czer
wony, szyberdach, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, spro
wadzony i odony w całośd, w kraju od roku, • 12.800 zł lub 
zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 *
HYUNDAI EXCEL, 1988 r„ 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
złoty metalic, wersja amerykańską, radio, klimatyzacja, boczne 
oświetlenie, 4-drzwiowy, dodatkowe światło .stop*, zderzaki w 
kol. nadwozia, stan b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. Zielona' 
Góra, tel. 068/321-34-97
HYUNDAI EXCEL, 1992 r.,1500 ccm, biały, lusterka i zderzaki 
w kolorze nadwozia, klimatyzacja, wspomaganie, RO, dzielona 
kanapa tylna, - 13.000 zł! Prochowice, tel. 076/85844-49 
HYUNDAI EXCEL, 1993 r., 1500 ccm, benzyna, biały, - 8.500 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/751-45-15 
HYUNDAI LANTRA. 1992 r., 1500 ccm, benzyna, morski meta
lic, wspomaganie kier., el: otw. szyby, RO, stan b. dobry, • 10.200 
zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
kawowy metalic, wspomaganie kier., klimatyzacja, radioodtwa
rzacz, automatic + półbiegi, hak, stan idealny, alarm * pilot, -
10.500 zł lub zamienię. Praszka, tel. 034/359-07-06, 
0604/20-69-77
HYUNDAI LANTRA GLS, 1994 r., 146 tys. km, 1500 ccm, czar
ny metalic, sedan, wspomaganie, otwierany dach, el. otw. szy
by przednie i tylne, centr. zamek, alum. felgi, radio, el. reg. lu
sterka, - 12.500 zl (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
HYUNDAI LANTRA GLS, 1995 r., 123 tys. km, 1596 ccm, 16V, 
DOHC, pertowogranatowy, ABS, RO, centr. zamek + pilot wspo
maganie, elektr. otw. szyby i reg. światła, • 15.200 zł. Luboszy- 
ce Małe. teł. 065/544-81-03
HYUNDAI LANTRA, 1995 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V klima
tyzacja, poduszka pow., immobilizer, wspomaganie, • 19.900 
zl. Dzierżoniów, tel. 074/83240-88 
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, pełne wyposażenie eł., ABS, klimatyzacja •
22.000 zł lub zamienię na Forda Mondeo, 92-94 r. Ciechów, 
gm. Środa Śląska, tel. 071/31740-28
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
relingi dachowe, RM klimatyzacja, • 23.900 zl. Leszno, teł. 
065/520-994)8, 0607/3442-34
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 105 tys. km,* 1600 ccm, 16V, 114 
KM zielony metalic, centr. zamek, alarm *  pilot, immobilizer, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, el. antena, RO Hyundai, gara
żowany, zadbany, - 21.000 zl lub zamienię na kombi. Głogów, 
teł. 076/833-35-51

HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r.r 115 tys. km, 1800 ccm' 
16V, zielony metalic, klimatyzacja, el. 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, 1990 r., 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, 1991 r., 1300 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, • 8.000 zł. Polko
wice, tel. 076/749-86-77
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, kupiony 
w kraju, • 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/373-34-12 
HYUNDAI PONY, 1991 r„ 70 tys. km, 1380 ccm, kolor stalowy 
metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, demne szy
by, - 7.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/48-05-39 
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. 
Wrodaw, tel. 0607/15-64-44
HYUNDAI PONY GLS, 1991/92 r„ 150 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, instalacja gazowa, II właściciel, radio, 
alarm, stan b. dobry, - 10.000 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-37-59 po godz. 16
HYUNDAI PONY, 1991/92 r., 152 tys. km, 1299 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, katalizator, RO, immobilizer, na białych tablicach -
1300 zl. Walim. tel. 074/845-38-98
HYUNDAI PONY GLSł, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, stan dobry, -
8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/67-78-70
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, błękitny metalic. kupiony
w salonie, immobilizer, • 8.900 zł (możliwe raty) lub zamienię.
Legnica, tel. 0605/28-37-83
HYUNDAI PONY, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, el. otw. szyby, centralmy zamek, wspomaganie 
kierownicy, garażowany, I właśddel, stan b. dobry, - 10.900 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-85-50
HYUNDAI PONY, 1993/94 r„ 118 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, szy
berdach, spoilery, wersja sportowa, wspomaganie, RM, • 10.500 
z). Rawicz, tel. 065/545-39-77 po godz. 17 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 120 tys. km, 1500 ccm, turbo, 
czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, spoilery w 
kolorze nadwozia, reg. kierownica, - 10.000 zi. Leszno, teł. 
065/573-33-98 lub, 0607/37-13-83 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 125 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. 
kierowmica, szyberdach, RO, dzielona tylna kanapa, atrakc. 
wygląd, zadbany, pełna dokumentacja, • 10.300 zł. Lubin, teł. 
076/844-68-79, 0608/44-45-86
HYUNDAI SONATA 1989 r„ 2400 ccm, czarny, automatic, kli
matyzacja, abs, el. szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, el. 
otw. szyby, centr. zamek, - 8.400 zł. Nowa Sól, tel. 0608/66-75-53 
HYUNDAI SONATA. 1990 r., 76 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 8.300 
zl. Babimost, tel. 068/351-25-26. 0606/94-75-98

JAGUAR
JAGUAR, 1989 r., 193 tys. km, 3600 ccm, kolor grafitowy meta
lic, pełne wyposażenie, el. szyberdach, podgrzewane lusterka, 
klamki, fotele, rolety, skóra, najbogatsza wersja, stan technicz
ny i wizualny b. dobry, okazja dla konesera, - 28.000 zł. Ziębi
ce, tel. 074/8194942
JAGUAR SQVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, kola perłowomor- 
ski, pełne wyposażenie ze skórą i klimatyzacją, • 38.000 zł. 
Opolej tel. 0603/97-78-83, 0603/97-78-84 
JAGUAR SOVEREIGN, 1992 r., 192 tys. km, 4000 ccm, benzy
na, bordowy, automatic, RM eł. otw. szyberdach, katalizator, 
ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, alum. felgi, 
klimatyzacja, komputer, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kpi. 
dokumentacja, I właścidel, pod. powietrzna, sprowadzony w 
całośd, stan b. dob, - 41.000 zł. Gubin, tel. 0606/96-76-04

K IA
KIA CARNIVAL, 2000 r„ 30Jys. km, 2900 ccm, turbo D, złoty 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, demne szyby, tylne 
szyby uchylane, RM, halogeny, alum. felgi, hak, • 57.500 zł. 
Wtodaw. tel. 0603/87-78-68
KIA CLARUS, 1997 r„ 62 tys. km. 1998 ccm, 16V DOHC, srebr
ny metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, pełne wyposażenie 
elektr., klimatyzacja, halogeny, drewniane dodatki, - 29.000 -zł 
lub zamienię na tańszy i mniejszy. Gubin, tel. 068/359-34-94 
KIA SĘPHIA, 1997 r., 1600 ccm, wiśniowy metalic, wspomaga
nie kier., 2 poduszki powietrzne, radio, katalizator, stan b. do
bry, - 18.900 zł. Gubin, tel. 068/359-57-72, 0603/29-19-51 
KIA SEPHIA, 1998 r., 45 tys. km, 1500 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek na pilota, szyberdach eł., wspomaganie, I właści
ciel w kraju, atrakc. wygląd, - 23.000 zł. Środa Śl., teł. 
0603/10-18-26
KIA SHUMA, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, złoty, kupiony w 
salonie, wspomaganie, ABS, centr. zamek, poduszka pow., el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RM, zderzaki i 
lusterka wjcoforze nadwozia, - 28.000 zł. Wrocław, teł. 
071/327-85-73 pó godz. 17

LADA
LADA 2105,1983 r., 140 tys. km, 1300 ccm,'biały, alarm, radio, 
cały'bagażnik części Zapasowych, - 4.500 zł. Legnica,'tel. 
076/721^76-80 po godz. 18
LADA 2105, 1983 r., 1300 ccm, kolor kawowy, stan dobry, zi
mowe opony * felgi, RM, 4-biegowy, -‘ 2.500 zł. Mirków, teł. 
071/315-15-28 po godz. 18

LADA 2107,1985 r;r 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, dobrze utrzymany, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/18-14-09
LADA 2107, 1985 r., 1500 ccm, wiśniowy metaiic, przegląd do
11.2001 r., stan dobry, wersja belgijska, po wymianie błotników 
przednich, klocków ham., do poprawek lakierniczych, - 1.900 
zł. Wtodaw, tel. 071/328-90-76, 0502/32-69-09 
LADA 2107, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, kawowy, zarejestro
wany, na nowych tablicach, aktualny przegląd, • 1.500 zł. Wto
daw. tel. 0604/66-54-11
LADA 2107,1986 r.. 112 tys. km, 1300 ccm, jasnobeżowy, nowe 
opony, garażowany, I właśddel, hak, ważny przegląd, w ciągłej 
eksploatacji, - 1.800 zl. Lubin, tel. 076/844-27-67 
LADA 2107,1987 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, wersja fińska, alarm *  pilot białe zegary, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry. Wtodaw, tel. 071/325-36-28 
LADA 2107,1988 r.. 3 tys. km, 1300 ccm, beżowy, po remonde 
silnika, RM, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, nowe amortyza
tory, - 4.000 zł. Bielawa, tel. 074/64541-93 
LADA 2107,1988 r., 58 tys. km, 1300 ccm, kolor wiśniowy, stan 
blacharki b. dobry, 3 zabezpieczenia, hak, I właśddel, wersja 
fińska, bez wypadku, przegląd do 05.2002 r, - 3.500 zł. Wo- 
daw, tel. 0602/63-65-21
LADA 2107,1989 r., 1500 ccm, kremowy, po remonde silnika, 
stan b. dobry, I właśddel, - 3.500 zł. Poznań, tel. 0606/62-54-58 
LADA 2105,1989 r., 89 tys. km, 1300 ccm, beżowy, stan dobry, 
nowe opony, przegląd do 12.2001 r, - 2.500 zł. Kowary, tel. 
0607/46-94-86
LADA 2107,1990 r., 82 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, stan 
idealny, I właścidel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opo
ny, przegląd do 2002 r, - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
LADA 2107,1990 r., 82 tys. km, 1500 ccm, biały, wersja fińska,
- 4.100 zł. Wtodaw, tel. 336-17-70, 0602/39-97-87
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 zl. Jełcz-Laskowice, tel. 
0604/32-22-61
LADA 2105,1992 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, nowy gażnik 
i zapłon, stan silnika i blacharki b. dobry, RO, ekonomiczny, 
nadkola, kpi. opon zimowych, zadbany, bez wypadku, garażo
wany, - 4.300 zł. Bystrzyca Kłodzka, 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 zl. Wrocław, tel. 071/321-96-75 po godz. 18, 
0501/48-19-66 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0185 www.autogielda.com.pl)
LADA SAMARA. 1986/87 r., 110 tys. km, 1300 ccm, jasnobeżo
wy, przegląd do 05.2002 r., nowe hamulce, pompa wodna, aku
mulator, tłumik, - 2.400 zł. Wrodaw, tel. 0602/8547-05 
LADA SAMARA 1987 r., 1300 ccm po remonde, hak, 5-biego
wy, nowe części, 5,7 1/100 km - 2.420 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-30-85 wieczorem
LADA SAMARA 1989 r., 150 tys. km, 1500 ccm. biały, tech
nicznie sprawny, 3-drzwiowy, • 3.500 zł. Jawor, tel. 
0605/24-38-82
LADA SAMARA, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, jasnoniebie
ski, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.500 zł. Świdnica, teł. 
0603/65-81-13
LADA SAMARA, 1989 r., 145 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
stan techn. dobry, 3-drzwiowy, • 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/77-33-69
LADA SAMARA, 1989 r., 67 tys. km, 1300 ccm, beżowy,
3-drzwiowy, szyberdach, - 2.400 zł. Wtocław, tel. 0501/41-88-45 
LADA SAMARA 1990 r., 1300 ccm, biały, komputer, wersja fiń
ska, ekonomizer, nowe opony, nowy akumulator, garażowany, 
stan b. dobry, - 4.000 zł. Pieszyce, tel. 074/836-68-32 po 
godz. 15
LADĄ SAMARA, 1990 r., 112 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RO > głośniki, garażowany, ekonomiczny, kie
rowca niepalący, stan dobry, - 3.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/71345-30
LADA SAMARA, 1990 r., 126 tys. km, 1300 ccm, granatowy, po 
remoncie silnika, alum. felgi, centr. zamek, alarm, immobilizer, 
stan idealny, - 4.700 zł. Wrodaw, tel. 0501/28-09-13 
LADA SAMARA, 1990 r., 106 tys. km, 1300 ccm, biały, stan 
tech. b. dobry, 5-biegowy, nowe zawieszenie, • 3.990 zł. Wro
daw. tel. 0603/31-04-73
LADA SAMARA, 1990 r., 1500 ccm nadkola, tylna szyba ogrze
wana, stan b. dobry, - 4.300 zł. Żary, tel. 068&744CM3 
LADA SAMARA, 1990/91 r., 106 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, zadbany, stan idealny, przegląd do 12.2001 
r., tani w eksploatacji, 5-drzwiowy, RM nowe opony, tłumik, inst 
gazowa - 5.100 zł lub zamienię na inny, nowszy, z inst. gazową 
(np. Audi, Opel. Ford). Giebułtów, tel. 075/647-00-55 
LADA SAMARA, 1992 r., 120 tys. km, 1500 ccm, biały, II wła
ścidel, hak, 2 kompl. opon, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-04-88
LADA SAMARA, 1992 r., 78 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy, I wła
ściciel, garażowany, instalacja radiowa, dodatkowo nowe opo
ny zimowe na felgach, - 6.500 zł. Wrodaw, tel. 327-97-38 
LADA SAMARA, 1994 r., 124 tys. km, .1500 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, sedan, garażowany, I właścidel, stan idealny, -
8.500 zł. Krapkowice, tel. 077/466-14-98 po 18 
LADA SAMARA, 1995 r., 93 tys. km, 1500 ccm, beżowy,
3-drzwiowy, inst gazowa, nowe opony i obręcze kół, stan b. 
dobry, 5-biegowy. - 9.000 zl. Wtodaw, tel. 0502/60-04-53

LAN CIA
LANCIA ALFA, 1991 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielony, 
do sprowadzenia, bez wypadku, I właśddel, zadbany, stan techn. 
idealny - 1.200 DEM ♦ do, na gotowo - 5.100 zl. Bielany, tel. 
076/85745-15, 0603/78-63-67
LANCIA DEDRA, 1992 r., 1600 ccm, czarny, .centralny zamek, 
skórzana tapicerka, aluminiowe felgi, szyberdach, el. otwierane 
szyby, - .15.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-25-53 .
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ABS,
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wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, radio, • 13.500 zl. Kro
bia, tel. 065/571-1 -̂33,.0601/Q7-14-82 
LANCIA DELTA. 1996 r„ 81 tys. km, 1900 ccm, turbo D, błękitny. 
ABS, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, fotele Recaro, bez wypadku - 6.000 DEM ■*> cło. Ja
wor, tel. 0605/20-67-71
LANCIA DELTA, 1997 r., 91 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, - 34.000 zł. Opole, tel. 077/441-08-25 po godz. 18, 
0602/11-53-79
LANCIA KAPPA 1996 r., 88 tys. km, 2400 ccm, TDS, ciemnozie
lony metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe 
felgi, pełne wyposażenie elektr., pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 46.000 zi lub zamienię. Oleśnica, tel. 0501/71 -40-40 
LANCIA PRISMA, 1983 r., 167 tys! km. 1300 ccm, benzyna
4-drzwiowy, komputer, nowe hamulce, sprzęgło, tylne amortyza
tory, tłumik, garażowany, techn. sprawny, przegląd do 03. 2002 r, 
- 3.200 zł. Strzegom, tel. 074/855-48-33 
LANCIA PRISMA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, alumi
niowe felgi, el. otw. szyby, centralny zamek, - 4.600 zł. Lubin, tel. 
0604/94-17-71
LANCIA THEMA, 1985 r., 190 tys. km, 2000 ccm, turbo, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, - 7.000 zł. Konradowa, gm. Nysa, tel. 
077/433-54-63
LANCIA THEMA 1989 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, srebrny, 
wersja luksusowa, alum. felgi, centr. zamek, abs, - 11.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Lwówek śl., tel. 0608/34-51-30 
LANCIA THEMA 1992 r., 185 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny 
metalic, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka i szyby, wspomaga
nie, RO, alum. felgi + kpi. opon zimowych, zadbany, • 12.000 zł 
łub zamienię na Poloneza Caro, Trucka. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/817-42-50, 0607/67-20-20
LANCIA Y 10,1998 r., 36 tys. km, 1200 ccm, 16V, niebieski me
talic, 3-drzwiowy, centr. zamek, RO, el. otw. szyby, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, immobilizer, I właściciel, kupiony w sa
lonie, - 20.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/58-25-08

LINCOLN
LINCOLN CONTINENTAL, 1989 r„ 3800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całośd, 
zadbany, - 24.000 zł. lub zamienię. Sława, tel. 0609/42-39-12

IMAZDA
MAZDA 121,1998 r., 32 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, ABS, 2x poduszka pow., immobilizer, wspomaganie, central
ny zamek, oryginalny RO, obrotomierz, el. reg. reflektory, zde
rzaki w kolorze nadwozia, dzielone tylne oparcie, stan b. dobry, 
zadbany, oszczędny, w kraju od roku, - 24.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-66-30
MAZDA 323,1980 r., 1500 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, z tylnym 
napędem, • 1.800 zi. Wilczków, tel. 071/317-64-41,0603/81 -06-57 
MAZDA 323, 1981 r., 96 tys. km, 1300 ccm, benzyna, demno- 
grafitowy, obrotomierz, zegar, regulacja fotela, dzielona tylna ka
napa, 5-biegowy, - 2.600 zł. Rawicz, tel. 0600/19-51-45 
MAZDA 323,1981 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, blacharka do małych poprawek, niekompletna doku
mentacja, • 1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielona Góra, 
tel. 0609/50-29-31
MAZDA 323 SEDAN, 1985 r., 1500 ccm, kolor platynowy metalic, 
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, - 5.200 zi lub zamienię. Lesz
no, tel. 065/520-10-60
MAZDA 323,1986 r„ 105 tys. km, niebieski metalic, I właściciel, 
białe tablice, nowe opony, stan dobry, - 13.000 zi. ,, tel. 
0503/56-55-72
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, błękitna metalic, 3-drzwio- 
wa, na białych tablicach - 1000 DM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-06
MAZDA 323, 1987 r., 1000 ccm, biały, zadbany, stan techn. b. 
dobry, radio, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, bez rdzy, na bia
łych tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
MAZDA 323, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach - 620 DEM. Zgorzelec, teł. 0604/89-53-53 
MAZDA 323, 1987 r., 196 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, stan dobry, zarejestrowany, 
- 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-80-88 
MAZDA 323, 1988 r., 160 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, -
7.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-64-29, 0604/89-09-24 
MAZDA 323,1990 r., 170 tys. km, 1720 ccm, diesel, czerwony, 
sedan,, kupiony w Pewexie, reg. kierownica, regulowany pasy, 
alarm ♦ pilot, garażowany, stan techn. b. dobry, kpi. dokumenta
cja, -12.500 zł. Lubań, tel. 075/646-13-27 
MAZDA 323,1990 r., 116 tys. km, 1600 ccm, czerwony, kataliza
tor, welurowa tapicerka, centr. zamek, wspomaganie kier., stan 
b. dobry, - 10.500 zł. Lubin, tel. 0607/67-01-37 
MAZDA 323,1990 r„ 147 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny, 4WD, 
165 KM sportowe zawieszenie, alum. felgi 15*, wszystkie el. 
dodatki, ABS, kubełkowe fotele, immobilizer, bez wypadku, alarm, 
RM z CD, stan b. dobry. - 16.000 zł. Lubin, tel. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
MAZDA 323 F, 1990/96 r., 170 tys. km, 1800 ccm, czerwony, stan 
dobry, regulowana kierownica, el. reg. reflektory, nowy akumula
tor, radioodtwarzacz Pioneer, 5-drzwiowy, nowe opony, centralny 
zamek, wspomaganie kier, -11.000 zi. Wodaw, teł. 071/360-17-01 
MAZDA 323 F, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, sprow. 
w całości, centr. zamek, RM stan b. dobry - 10.000 zi lub zamie
nię do 16.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-20-43, 0503/10-90-79 
MAZDA 323 SEDAN, 1991 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, hak, I wła
ściciel, kupiony w salonie, reg. kierownica, stan b. dobry, -13.000 
zł. Radzikowice, gm. Nysa, tel. 077/433-96-44,0604/81-33-36 
MAZDA 323 D, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w kraju, książka serwisowa, garażowany, stan 
idealny, -14.600 zł lub zamienię na droższy, diesel, kombi. Złoty 
Stok, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/64-69-25 
MAZDA 323 F, 1991/92 r., 86 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny,' 5-drzwiowy, RO, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, obrotomierz, centralny 
zamek, podświetlana stacyjka, odcięcie zapł, - 12.300 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-54-00, 0607/42-46-62 
MAZDA 323 SEDAN, 1992 r., 200 tys. km, 1600 ccm, 16V, 90 
KM, srebrny metalic, wspomaganie kierownicy, szyberdach, reg. 
wys. pasów, el. reg. reflektory, nowe opony, alarm Lageford, cen
tralny zamek, 2 piloty, - 12.900 zł. Trzebnica, tel. 0603/95-37-07, 
071/784-51-11
MAZDA 323 SEDAN, 1992 r. kpi. dokumentacja, II właściciel w 
Polsce, alum. felgi, alarm, pełne wyposażenie, • 12.000 zł lub 
zamienię na Opla Omegę, Audi, VW, inny, TDI/TD. Wrocław, tel. 
0603/38-86-69, 071/348-03-11 po godz. 18 
MAZDA 323 HB, 1992 r.f91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdaćfi, 
RO. alarm, - 12.300 zi. Kamienna Góra, tel. 075/744-19-14 
MAZDA 323 SEDAN, 1992/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm, 16V 
DOHC, szary metalic, I właściciel w kraju, automatyczne pasy 
bezpieczeństwa, klimatyzacja, regulowana kierownica, RM Maz
da, nowe przeguby, po wymianie filtrów, alarm, -14.000 zl. Wro
cław, teł. 071/329-30-21
MAZDA 323 F, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny, eł. 
otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, radio Sony, - 15.500 zł. Wodaw, tel. 0501/23-42-39 
MAZDA 323,1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm wspomaganie i reg. 
kierownicy/centralny zamek, alarm, 2 poduszki pow., alum. felgi 
15*, nowe opony, - 18.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/43-75-96 
MAZDA 323 C, 1996 r., 62 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 16V, czer
wona, centr. zamek, alarm + pilot + immobilizer w kluczyku, ser
wo, 2 poduszki pow., RM I właściciel w kraju od 10.99 r, gara
żowany, atrakc. wygląd, - 21.000 zi. Jawor, tel. 076/870-80-40, 
0608/41-1842
MAZDA 323,1997 r., 67 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony meta
lic, serwo, ABS, poduszka pow., serwisowany, RM, I właściciel w 
Polsce, - 23.200 zł. Syców, tel. 062/785-25-37 
MAZDA 323 P, 1997 r., zielony metalic, wspomaganie kierowni

cy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, alarm, • 24.000 zł. 
Strzelin, tel. 0604/28-90-12
MAZDA 626, 1985 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalik, limuzyna, inst. gazowa, 4-drzwiowy, plastiki wnętrza i 
tapicerka w kolorze niebieskim, stan b. dobry, • 5.800 zł. Babi
most, tel. 068/351-25-26 lub, 0606/94-75-98 
MAZDA 626 SEDAN, 1985 r., 194 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, • 5.000 zl. Jawor, tel. 076/870-57-82 
MAZDA 626 COUPE, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, gażnikowy, ospoilerowany, wszystkie el. dodatki, stan 
idealny, na zachodnich tablicach • 1.300 DEM. Jawor, tel. 
0600/33-20-70, 0604/3045-79
MAZDA 626 GT, 1986 r., 1984 ccm, benzyna, biały, sedan, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, tempomat, dzielona kana
pa, reg. kierownica, szyberdach, welur, przegląd do 04. 2002 r., 
techn. sprawny, - 4.200 zł lub zamiana na Probe, inne. Jasień 
Żarski, woj. lubuskie, tel. 0603/44-04-58 po 15 
MAZDA 626 GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, instalacja gazowa, sedan, automatic,, wspomaganie, klimaty
zacja, el. szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi 15*, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, stan dobry, - 6.800 zł. Wocław, tel. 
0502/17-77-30
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 2000 ccm, diesel, biały, 4-drzwio- 
wy, bez wypadku, kupiony w Peweksie, stan b. dobry, radio, •
6.500 zi. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnograna
towy, stan dobry, na białych tablicach -1.100 DEM Zgorzelec, 
tel. 075/775-61-13
MAZDA 626 GLX, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, el. otw. szyby, wspomaganie, RM, katalizator, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, I właściciel w kraju, • 7.500 zł. Złotoryja, 
tel. 0609/0646-75
MAZDA 626, 1987 r, 2000 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, I właściciel, • 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r., 57 tys. km, 2000 ccm, diesel, gra
natowy, 4-drzwiowy, nowy przegląd, karoseria do poprawek, sil
nik - stan b. dobry, • 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/68-61-96 
MAZDA 626,1987 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy, 
stan b. dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-50-75 
MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm na białych tablicach -1.600 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 w godz. 9-18 
MAZDA 626, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
stan b. dobry, -10.800 zł lub zamienię na inny samochód osobo
wy albo na dostawczy. Góra, tel. 0601/05-81-98 
MAZDA 626, 1988 r., 2000 ccm, 12V, perłowoniebieski, szyber
dach, pełne wyposażenie el., welurowa tapicerka, insi gazowa 
montowana w serwisie Mazdy, stan idealny, pełna dokumenta
cja, - 10.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-48-43, 0604/22-62-67 
MAZDA 626,1989 r., 2000 ccm, diesel, kość słoniowa, 5-drzwio- 
wy, dzielone siedzenia, wspomaganie, RO, pełna dokumentacja,
- 9.000 zł. Bolesławiec, tel. 0502/87-09-35 lub 075/735-17-66 po 
20
MAZDA 626 KOMBI, 1989 r., 240 tys. km, 2000 ccm, benzyna ♦ 
gaz, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, relin
gi, Mul-T-Lock, nowe opony, odd)de zaponu, RO, inst. gazowa 
w kole zapasowym, - 13.200 zl. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-20 po godz. 16, 0606/35-72-33 
MAZDA 626,1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwor\y, 
aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, centralny zamek, nowe 
amortyzatory, RO Gelhard, stan techn. b. dobry, • 11.800 zł. Brod
nica, woj. poznańskie, tel. 0606/92-53-30 
MAZDA 626, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, szyberdach el., centr. zamek, alarm + pilot el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi, spoilery, przegląd do 05. 2002 r,
-12.500 zi. Jerzmanice Zdrój, tel. 076/877-51-52,076/878-70-65 
MAZDA 626 D, 1990 r., 151 tys. km, 2000 ccm, diesel, grafitowy 
metalic, centr. zamek, radio, welurowa tapicerka. dzielona tylna 
kanapa, kupiony w salonie w Polsce, po wymiaro pasków, fil
trów, stan b. dobry, - 14.600 zi. Miękinia, tel. 071/396-31-30, 
0502/5046-77
MAZDA 626,1990 r., 183 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16V, sza
ry metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, pełne wyposażenie 
elektryczne, koła skrętne, aluminiowe felgi, - 13.300 zl. Świdni
ca. tel. 0603/39-79-78
MAZDA 626, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, el. 
reg. lusterka i szyby, centr. zamek, wspomaganie, alarm, RO + 4 
głośniki, • 9.800 zl. Wodaw, tel. 071/352-75-45. 0605/69-75-83 
MAZDA 626,1990 r., 140 tys. km, 1998 ccm, Pb/, perłowowiśnio- 
wy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, wspomaganie 
kier., ABS, aluminiowe felgi, radio Sony + zmieniacz CD, stan b. 
dobry, • 21.000 zi. Złotoryja, tel. 076/878-11-79 
MAZDA 626, 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, I właściciel w kraju od 95 r., stan idealny, 5-tfrzwiowy, 
5-biegowy, garażowany, bez wyposażenie elektr' bez wypadku, 
stan silnika idealny, -11.800 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/88-20-46 
MAZDA 626 COUPE, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi 15*, el. otwierane 
szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reguł. lusterRa, tempo
mat, wspomaganie kier., garażowany, I właściciel w kraju, - 12.000 
zl. Kłodzko, teł. 074/867-62-83 wieczorem 
MAZDA 626 SEDAN, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
Wtrysk, platynowosrebmy metalic, bez wypadku, stan idealny, -
10.900 zł lub zamienię na tańszy do 3.000 zł. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
MAZDA 626, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, złoty 
metalic, wspomaganie kierownicy, dzielona tylna kanapa, -9.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-27-66,0502/62-45-04,0502/6245-03 
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, eł. otw. szy
by, hak, welurowa tapicerka, wspomaganie, klimatyzacja, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, -14.000 zi. Wrocław, 
tel. 071/373-78-55 '
MAZDA 626,1991 r., 177 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
el. otw. szyby, katalizator, hydrauliczne sprzęgło, fabr. wyłącznik 
zapłonu, podświetlana stacyjka, RM Philips, stan b. dobry, -13.000 
zł lub zamienię na Seata Toledo. Wtocław, tel. 071/365-52-06, 
0503/90-51-96
MAZDA 626 COUPE, 1991 r., 165 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
16V, biały, 150 KM, atrakc. wygląd, ABS, wyposażenie elektrycz
ne, szyberdach, klimatyzacja, alum. felgi, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 336-09-87 
do godz. 17, 0601/75-6748
MAZDA 626 COMPREX, 1992 r., 120 tys. km, 2200 ccm, turbo D, 
srebrny, wspomaganie kier, • 22.000 zł lub zamienię. Wschowa, 
tel. 065/540-59-89
MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDi, szary metalic, 
wspomaganie kier., alarm, centr. zamek + pilot, szyberdach, el. 
ótw. szyby, Mul-T-Lock, alum. felgi, el. reg. lusterka, • 21.800 zł. 
Legnica, teł. 0604/41-8047
MAZDA 626,1993 r., 131 tys. km, 2500 ccm, V6, srebrny metalic, 
bez wypadku, serwisowany, ważny przegląd, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, reg. Kierowni
ca, - 23.800 zł lub zamienię na inny, tańszy. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-58-28
MAZDA 626, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr- 
no-szary metalic, ABS, klimatyzacja, kupiony na mienie przesie
dleńcze. -19.500 zi. Strzegom, tel. 074/855-06-59,0603/76-20-31 
MAZDA 626,' 1993 r., 2000 ccm, benzyna 5-drzwiowy, pełne wy
posażenie el., klimatyzacja, nowe opony, - 16.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-57-00
MAZDA 626,1993 r., 160 tys. km. 2000 ccm, DOHC, 16V, kolor 
wiśniowy, automatic, tempomat, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, fabr. RM, - 25.000 zL Wrocław, 
tel. 0601/72-17-76
MAZDA 626 COMPREX, 1993 r., 2000 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, domykanie szyb 
z pilota, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek + 
pilot, alarm, Mul-T-Lock, RM + 4 głośniki, bez wypadku, kupiony 
w salonie, II \tfaścideł, garażowany, stan b. dobry, - 26.000 zł. 
Wrocław, tel- 0602/43-60-53
MAZDA 626 COMPACT, 1994 r„ 181 tys. km, 1800 cćm, wtrysk + 
gaz, czerwony, klimatyzacja, welurowa tapicerka, - 19.000 zł., 
Legnica, tel. 0607/75-67-20
MAZDA 626, 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalik, 5-drzwiowy, 
immobilizer, wspomaganie kier, • 23.000 zł. Leszno, teł. 
0601/75-56-60
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm, benzyna, perłowomorski, 16 V, 
wtrysk, katalizator, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, eł. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, tylna kanapa dzielo

na, RM, stan idealny, oszczędny - 26.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-65-10, 075/731-63-43
MAZDA 626 KOMBI, 1994 r., 98 tys.km,2000 ccm, perłowoblały, 
katalizator, hak, relingi dachowe, szyberdach, alum. felgi, wypo
sażenie elektryczne, sprowadzony w całości w 1997 r, -16.200 
zł. Legnica, tel. 0606/53-96-44
MAZDA 626, 1995 r., 85 tys. km, 1800accm, bordowy metalic, 
elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, centralny zamek, immobi
lizer, RO, stan bardzo dobry, • 26.000 zł. Nysa, tel. 0600/38-27-46 
MAZDA 626,1995 r., 92 tys. km, 1890 ccm pełne wyposażenie 
oprócz skóry, komplet nowych opon zimowych, RO, • 28.000 zł., 
tel. 068/321-15-33, 0601/76-16-23 
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, zielony metalic, serwi
sowany, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, - 47.900 
zl lub zamienię. Wocław, tel. 071/314-98-71, 0609/16-67-76 
MAZDA 626, 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, klimatronic, tempomat, pełne wyposażenie elektr., 4 pod. 
powetrzne i wiele innych dodatków, stan idealny, - 46.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0502/08-19-21
MAZDA 626 KOMBI, 1999 r., 26 tys. km, 2000 ccm, 16V, grafito
wy metalic, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 4 pod. 
powietrzne, 2 zabezpieczenia, drewno, stan idealny, - 49.000 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-1744, 0609/35-71-17 
MAZDA 929,1984 r., 1998 ccm, FE, czerwony, zarejestrowany, 
sprawny, 2-drzwiowy, szyberdach, hak, koła zimowe kpi, - 2.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/325-04-75 
MAZDA 929 COUPE, 1985 r., 179 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, sportowy wygląd, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, ocynkowana karose
ria, tempomat, nowe opony i tłumik, wspomaganie kier., deska 
digital, 5-biegowy, wersja USA, • 5.500 zł. Oława, tel. 
071/313-89-54
MAZDA 929,1990 r., 3000 ccm, srebrny, instalacja gazowa, elektr. 
otw. szyby, ABS, dobrze utrzymany, - 10.500 zl. Opole, tel. 
0606/45-38-29
MAZDA MPV, 1991 r., 3000 ccm, czarny, inst. gazowa, automa
tic, 7-osobowy, stan dobry, - 18.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-07-02, 0601/70-08-80
MAZDA MX-3,1991/97 r., 84 tys. km, 1800 ccm, V6,24V, czarny, 
140 KM, pełne wyposaż, elektryczne, wspomaganie i regulacja 
kierownicy, alum. felgi 15*, nowe opony 205/55, • 18.000 zl. Brzeg, 
tel. 0607/31-53-75
MAZDA MX-3,1992 r., 131 tys. km, 1800 ccm, V6, perlowoczar- 
ny, wszystkie el. dodatki, szyberdach, klimatyzacja, RM Sony, 
alum. felgi, alarm, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -19.000 
zi. Wtodaw, tel. 071/364-34-16
MAZDA MX-3,1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 24V, V6, czarny, 
pełna elektryka, klimatyzacja, CD na 10 płyt, bogata wersja, bez 
wypadku, - 24.000 zl lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/666-27-36
MAZDA MX*5 CABRIO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, - 25.000 zł. Świd
nica, tel. 0601/94-85-48
MAZDA MX-6 COUPE, 1992 r., 114 tys. km, 2000 ccm, 16V, ben
zyna, czarny, wszystkie el. dodatki. - 15.000 zł. Grodków, teł. 
077/415-69-25
MAZDA MX-6,1992 r., 140 tys. km, 2500 ccm, V6, perłowonie
bieski, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, stan ide
alny, alum. felgi, - 24.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/50-84-62 
MAZDA MX-6,1992/93 r., 149 tys. km, 2500 ccm. V6 24V DOHC, 
czarny, immobilizer, centralny zamek, pełne wyposażenie elektr., 
szyberdach, ABS, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, tempomat 
2 kpi. opon, - 24.900 zł. Wrodaw, tel. 071/787-28-79 
MAZDA TOYO KOYGO, 1982 r., 1956 ccm, benzyna, perłowo- 
błękitny, 4-drzwiowy, centr. zamek, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, otwieranie wlewu paliwa i bagażnika na elektromagnes, 
po remoncie silnika i błacharki, nowy lakier, dodatkowe śwatło 
.stop*, bez wypadku, zadbany, stan idealny, • 4.000 zł. Drzon- 
ków, woj. zielonogórskie, tel. 0503/35-57-52 
MAZDA XEDOS 6. 1993 r., 180 tys. km, 2000 ccm. V6. szary 
metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, - 24.000 zl lub zamie
nię. Wrodaw, tel. 071/315-1242 po godz. 18 
O  MAZDA XEDOS 9,1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 

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

MERCEDES
MERCEDES 140 S, 1992 r„ 240 tys. km, 4200 ccm, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 58.000 zł. Wieruszów, teł. 
062/581-05-95 po godz. 18, 784-25-73, 0601/72-08-77 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 4200 ccm. benzyna, perłowoczamy, 
wszystkie el. dodatki, skóra, klimatyzacja, - 70.000 zł. Wodaw, teł. 
071/341-45-65 w godz 8-10
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 55.000 zł. 
Wodaw, tel. 0605/05-3305
MERCEDES 140 S, 1996/97 r., 56 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie kier., centr. zamek, eł. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, po
duszka pow., alarm, kpi. dokumentacja, I wrfaśddeł, skórzana tapi
cerka. - 93.000 zł. Rawicz tel. 065/545-24-99,0601/7905-39 (zdję- 
da do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem • 
AG0218 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 160 A  1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, kupiony w Polsce, el. otw. szyby przednie i tylne, el. 
reg. lusterka, ABS, ESP, ASR, 4 pod. powietrzne, I wlaśdciel, z 
salonu w Polsce, alum. felgi, - 50.000 zl lub zamienię. Kędzie- 
rzyn-Kożle, tel. 077/48247-07, 0605/25-59-60, 077/483-2908 
MERCEDES 160 Â ELEGANCE, 1999 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, pełna opcja, klimatyzacją radio CD, bagażnik na 
narty, zarejestr. jako dężarowy, fakt VAT, cena zakupu 94 000 zł, 
cena, • 52.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/47-89-33 
O  MERCEDES 160 A, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 

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

MERCEDES 180 C-KLASSE, 1993 r., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, wrzosowy metalic, wyprodukowany w grudniu, pełne wyposa
żenie oprócz klimatyzacji, alum. felgi, alarm + pHot, wersja Elegan- 
ce, garażowany, - 33.500 zł. Legnica,, tel. 0601/50-97-44 
MERCEDES 180 C, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, 2 poduszki pow., klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, 
Mul-T-Lock, alarm, ABS, - 40.000 zł. Wodaw, teł. 0502/17-0902 
MERCEDES 180,1995 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, klasy C, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyza
cja, automatic, oryginalny hak, podgrz. siedzenia, wersja Elegant 
książka serwisowa, pełna dokumentacja, • 45.500 zl. Wodaw, tel. 
0603/09-4918
MERCEDES 180 C, 1995/96 r., 130 tys. km, 2200 ccm, kość sło
niowa, w kraju od tygodnia, odony, zarejestrowany, bez wypadku, 
oryg. lakier, kompl. dokumentacja, klimatyzacja, 5-biegowy, elektr. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspoma
ganie kierownicy, drewno, serwisowany, centr. zamek, - 36.800 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0606/23-6976 
MERCEDES 180 C, 1997 r., 82 tys. km, 1800 ccm, 16V, 135 KM 
granatowy, RM, centr. zamek, wspomaganie, 4 poduszki, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, zagłówki, kluczyk na podczerwień, ABS, 
relingi dachowe i kufer oryginalne, kpi. dokumentacja, sprowadzo
ny w całośd, • 58.000 zł lub zamienię ha inny do 25.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0606/25-58-96
MERCEDES 180 C, 1999 r.t 19 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perło- 
wogranatowy metalic, I właściciel w kraju, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja, el. dodatki, ABS, ASR, oryg. RO, klucz na podczer
wień, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, -71.900 zł. Kalisz, tel. 
062/784-23-93,0501/53-1903
MERCEDES 190 Ś, 1983 /., 193 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg: lusterka, 
drewno, jasna tapicerka, hak, zadbany, stan b. dobry, - 9.000 zi lub 
zamienię. Złotoryja, tel 076/878-64-09 
MERCEDES 190 E, 1983 r., 220 tys. km, 2000 cćm, benzyna, gra
natowy, otwierany dach, centralny zamek, wspomaganie kier, • 7.300 
zł. Wodaw, teł. 071/311-80-44, 0501/3442-12 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, wtrysk, ciemnozielony meta
lic, ospoilerowany, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo

zia, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, przyciemniane lam-. 
py, do drobnych napraw, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 6.300 
zł. Wodaw, tel. 0601/7982-84, 071/34934-78 
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, stan 
idealny, na zachodnich tablicach - 1.800 DEM. Żary, tel. 
0604/20-02-48
MERCEDES 190,1984 r., 264 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie kier., el. reguł, reflektory, el. reguł, prawe 
lusterko, po wymianie skrzyni biegów i mostu, sworzni, po remon- 
de zawieszenia tylnego, nowe tarcze, klocki ham., aluminiowe fel
gi, nowe opony Pirelli, - 10.300 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0604/48-5982
MERCEDES 190,1984 r., diesel, złoty metalic, RM do małych po
prawek, -8.500 zł lub zamienię. Świeradów Zdrój, teł. 0609/41-78-15 
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. la
kier, bez wypadku, garażowany, - 12.890 zł. Świdnica, tel. 
0605/35-2921
MERCEDES 190 E, 1985 r, 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, szary 
metalic, silnik z 1991 r., szyberdach, alarm, centralny zamek + pi
lot aluminiowe felgi, RO + głośniki Pioneer, sportowe zawiesze
nie, śtan b. dobry, - 12.300 zł. Brodnica, woj. poznańskie, tel. 
0606/92-5930
MERCEDES 190,1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bordo
wy, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., po poglą
dzie, pełna dokumentacja, - 12.200 zl lub zamienię na Poloneza. 
Stzegom, tel. 0603/198936
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 2000 ccm, biały, odony w całośd, 
stan techn. dobry, • 11.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68, 0606/74-8904
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 167 tys. km, 2200 ccm, diesel, czar
ny metalic, wersja amerykańska, pełne wyposażenie, czarna skó
ra, silnik po kapitalnym remoncie, - 15.600 zł. Wrocław, tel. 
071/311-74-56, 0600/39-7923
MERCEDES 190 E, 1986 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, wspomaganie, zadbany, sprowadzony w całośd *  kpi. kół z fel
gami aluminiowymi, -12.900 zi lub zamienię na mniejszy. Leszno, 
tel. 065/52935-06 \
MERCEDES 190 E, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, nowe opony, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, bez korozji, 
stan idealny, na zachodnich tablicach - 2.050 DEM Zgorzelec, tel. 
0604/895953
MERCEDES 190 D, 1986 r., 215 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały 
biały, wspomaganie kier., RM hak, aluminiowe felgi, el. reguł, lu
sterka, el. reg. reflektory, 5-biegowy, - 14.300 zł. Strzelin, tel. 
071/392-3847,0602/86-94-12 \
MERCEDES 190 D, 1986/94 r., 268 tys. km, 2000 ccm, kolor - kość 
słoniowa, 5-biegowy, RO, szyberdach, wspomaganie kier, -14.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-2979 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, alum. 
felgi, centr. zamek, alarm + pilot wspomaganie, kubełkowe fotele, 
szyberdach, stan b. dobry, szeroka listwa, - 15.800 zł. Dobrzyca, 
teł. 062/741-32-52, 0605/4982-09
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, sze
roka listwa, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, alarm *  pilot 
kubełkowe fotele, stan b. dobry, • 14.500 zł. Koźmin, tel. 
0609/20-0957
MERCEDES 190, 1987 r., 218 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm, • 16.500 zł. Kęp
no, tel. 0605/495930, 0603/295975 
MERCEDES 190,1987 r., 2300 ccm, wtrysk, czarny metalic, ABS, 
alum. felgi, drewno, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek z pilotem, -
13.500 zł lub zamienię na kombi. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-38, 
0504/92-9933
MERCEDES 190,1987 r., 2600 ccm, wtrysk, kdor grafitowy, wspo
maganie, ABS, ASD, RM alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby i 
szybśrdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, blacharka do ma
łych poprawek, • 12.500 zł lub zamienię na tańszy, uszkodzony. 
Wąsosz, tel. 0601/799978 do godz. 12 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst gazowa, 
el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek, • 14.000 zł. Wo
daw, teł. 0503/57-1976
MERCEDES 190 D, 1987/88 r.. 150 tys. km, 1900 cćm, diesel, czer
wony, oryginalny szyberdach, eł. ręg. reflektory, stan b. dobry, -
17.000 zł lub zamienię na podobny, uszkodzony, do remontu, die
sel. Otmuchów, tel. 077/4314241, 0603/93-67-95 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, złoty metalic. wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, szeroka listwa, 
stan b. dobry, • 17.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/842-5994, 0609/40-21-22
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm, srebrny metalic, c. zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, spoiler, 
pełna dokumentacja, - 15.000 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w 
godz 918, 0603/1997-64
MERCEDES 190 D, 1988 r., 260 tys. km, 2000 ccm, grafitowy me
talic, zadbany, dużo dodatków, -18.500 zł lub zamienię. Nowa Sól, 
tel. 068/387-61-64, 0604/3954-82
MERCEDES 190 E, 1989 r., 258 tys. km, biały, pełne wyposażenie,
-16.800 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/526-22-60,0605/08-67-10 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 2000 ccm, diesel, bisty kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, szyberdach/oryg. szeroka listwa  ̂19.500 
zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 200 tys. km, 2000 ccm, biały, sze
roka listwa, cenfralny zamek + pilot komplet kół dodatkowo, stan 
b. dobry. -18.000 zł. Chojnów, teł. 076/8198916 lub 0605/67-86-69 
MERCEDES 190,1990 r., 200 tys. km. 2000 ccm. diesel, niebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, 
ABS, - 19.000 zł (możliwe raty). Wilkowyja, woj. kaliskie, tel. 
0601/57-3988
MERCEDES 190,1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, automatic, c. 
zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, drewno, wspomaganie, ABS, 
szyberdach, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, możliwość 
sprzedaży na raty, - 21.300 zł. Bralin, tel. 062/781 -29-65 w 
godz 918, 0603/1997-64
MERCEDES 190 D, 1990 r., 215 tys. km, 2000 ccm, diesel, kość 
słoniowa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, szeroka listwa, 
kpi. dokumentacja, • 19.000 zł. Głogów, tel. 076/834-51-45 
MERCEDES 190 D, 1990/91 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, gra
fitowy metalic, wspomaganie, szeroka listwa, szyberdach, centr. 
zamek, stan b. dobry, - 18.900 zł. Rydzyna tel. 065/538-02-99, 
0607/1954-36
MERCEDES 190 E, 1991 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, I wlaśdciel w kraju, alum. felgi, el. reg. lusterka, szyber
dach, kubełkowe fotele, centr. zamek, wspomaganie, - 17.000 zl. 
Krzywa, gm. Chojnów, tel. 076/818-89-46 
MERCEDES 190,1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brązo
wy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, stan b. 
dobry, - 20.500 zł. Oleśnica, tel. 0603/9972-01 
MERCEDES 190,1991 r.( 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
ABS, ASD, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. reg. reflekto
ry, radioodtwarzacz, uchylny dach, szeroka listwa, zadbany, pełna 
dokumentacja, - 18.500 zł. Szczytna, teł. 074/86932-89 
MERCEDES 190, 1992 r., 85 tys. km, 1800 ccm, kdor wiśniowy 
metalic, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, szyberdach, - 21.500 zł., teł. 065/572-66-54 
MERCEDES 190,1992 r., 2000 ccm, diesel, niebieski metalic, ABS, 
SRS, poduszka pow., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflek
tory, szyberdach, - 23.500 zł. Lubin, teł. 0607/04-26-80 
MERCEDES 190,1992 r, 140 tys, km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, ABS, wspomaganie, zadbany, sprowadzony z Nie
miec, oclony, - 19.900 zł. Wocław, tel. 0603/04-2972 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, ABS, alum. felgi, immo-
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bilizer, RO, - 23.000 zi lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 
0606/74-8904
MERCEDES 190 D. 1992/93 r„ 220 tys. km, 2000 ccm, niebieski - 
metalic, ABS, centr. zamek, - 23.500 zł. Jawor, tel. 076/870-16-60 
MERCEDES 200115 D, 1973 r., miodowy, w ciągłej eksploatacji, II 
właścidel, - 1.600 zł. Legnica, tel. 0604/97-84-05 
MERCEDES 200 115 D, 1974 r. stan b. dobry, wspomaganie, szy
berdach, - 7.000 zl. Żary, tel. 0605/37-2920 
MERCEDES 200 115 D, 1975 r., 2000 ccm, diesel, biały, w ciągłej 
eksploatacji, ważny przegląd, szyberdach, • 2.500 zł. Szprotawa, 
teł. 068/37932-71.
MERCEDES 200 123 E, 1977 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor piaskowy, z urzędu celnego, stan dobry, alarm, nowe opony i 
ukl. wydechowy, po remoncie przedniego zawieszenia, oryginalny 
lakier, w dągłej eksploatacji, - 3.400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-9930, 0603/4950-29
MERCEDES 200 123,1977 r., 2400 ccm wspomaganie, drewnia
na kierownica, alum. felgi, po remoncie kapitalnym silnika, stan 
dobry, - 3.000 zł lub zamienię na Forda Granadę, automatic. Kar
gowa, woj. zielonogórskie, tel. 0603/62-4999 
MERCEDES 200 123 E, 1977 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
żółty, inst gazowa, wspomaganie, hak, - 1.900 zł. Leszno, tel. 
065/5292945 w godz 1920, 0608/27-8958 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., kremowy, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Wodaw, tel. 071/78970-43
MERCEDES 200 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, biały, nowy akumu
lator, po remonde hamulców i sprzęgła, tylna szyba ogrzewana, 
hak, ważny przegląd i OC, stan opon dobry, techn. sprawny, -1.950 
zł. Wodaw, teł. 071/787-8968
MERCEDES 200 123 D, 1977/78 r„ diesel, żółty, po remoncie bla- 
charki, garażowany, wspomaganie, rejestracja do 11.2001 r., atrakc. 
wygląd, - 4.500 zł. Bdesławiec, tel. 075/734-61-83 
MERCEDES 200 123, 1978 r. nadwozie po remonde, - 2.500 zł. 
Dębowy Gaj, gm. Lwówek Śl., tel. 075/784-2962 
MERCEDES 200 123, 1978 r., 2000 ccm, diesel, kolor wiśniowy 
metalic, po remonde silnika i ukł. jezdnego, alum. felgi, kwadrato
we lampy, nowa skrzynia biegów, dodatkowe częśd: klapa przed
nia i tylna, drzwi, szyba tylna, amortyzatory przednie, pompa wtry
skowa, inne, - 4.800 zł. Wocław, teł. 0501/7951-01 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r, 2000 ccm, diesel, beżowy meta
lic, stan średni, w dągłej eksploatacji, hak, - 3.800 zł. Wocław, tel. 
071/372-0902, 0602/42-61-55
MERCEDES 200 123 D, 1978/79 r„ 2000 ccm. diesel, błękitny 
metalic, hak, wspomaganie, szyberdach, po remoncie blachćrki, w 
dągłej eksploatacji, stan silnika b. dobry, • 3.500 zł. Wodaw, tel. 
0502/9951-31
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, żółty, szyber
dach, hak, - 5.900 zł. Gromadka, tel. 076/817-27-20 
MERCEDES 200 123,1979 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, stan 
techn. dobry, blacharka do remontu, - 2.200 zl. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-1902 po godz.20, 0601/090986 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., zielony metalic, hak, szyberdach, 
wspomaganie kier., zapłon w stacyjce, • 4.400 zł. Lubin, tel. 
076/842-37-75
MERCEDES 200 123,1979 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., po remoncie błacharki, po lakierowaniu, radio,
- 5.800 zł. Zayodno, tel. 076/8796948,0605/07-5911 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r. .na chodzie’, do remontu nadwo
zia, zarejestrowany, -2.000 zł. Żagań, tel. 0609/1915-81 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r. stan b. dobry, - 4.200 zl. Żary, tel. 
0600/53-8938
MERCEDES 200 123 D, 1979/80 r., biały, aluminiowe felgi, po la
kierowaniu, konserwacja, wspomaganie kier., opłacone OC, zare
jestrowany, - 4.200 zł lub zamienię. Unikowice, woj. opolskie, tel. 
0606/692985, 0606/45-89-29
MERCEDES 200 123 D, 1980 r„ 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicerka, 
nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika i błacharki b. dobry, - -
8.500 zl. Kamieniec Ząbkowicki, teł. 074/8174973 
MERCEDES 200 123, 1980 r„ 2000 ccm, diesel, brązowy, bez 
wypadku, garażowany, szyberdach, wspomaganie kier., hak, RO, 
zadbany, po przeglądzie, - 5.800 zł lub zamienię na Fiata 126p 
albo na inny mniejszy. Paczków, tel. 0606/94-3950,0608/6915-47 
MERCEDES 200,1980 r., 2000 ccm, diesel, kolor piaskowy, szy
berdach, do poprawek lakierniczych, garażowany, stan dobry, - 
4.700 zł. Różyniec, gm. Gromadka, teł. 076/817-23-32 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan silni
ka b. dobry, blacharka do remontu, - 2.600 zl. Strzelin, tel. 
071/392-0949
MERCEDES 200 123 D. 1980 r., 2000 ccm, diesel, żółty, wspoma
ganie, hak, RM, stan b.̂ dobry, - 5.000 zł lub zamienię. Żary, tel. 
0607/34-91-06
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, nowy ̂  
akumulator i ukł. wydechowy, hak, wspomaganie kier., szyberdach,'^
- 3.700 zł. Łagiewniki, tel. 071/39995-79,0604/8971-11 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm stan tech. b. dobry, -
5.500 zl. Nowogrodziec, teł. 075/731-71-20
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., kolor - kość słoniowa, nowy aku
mulator, długi, kompletny, zadbany środek, stan opon dobry, • 4.500 
zł. Pdkowice, tel. 0601/592742
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., żółty, alum. felgi, drewno, - 8.500 
zł. Świdnica, teł. 074/853-81-12
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 240 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
żółty, w dągłej eksploatacji, zarejestrowany, stan techn. dobry, -
6.000 zł. Wodaw, tel. 071/363-4066 w godz 1916 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., zielony, wspomaganie kier., el. 
reg. reflektory, RM, podłokietnik, stan b. dobry, - 6.500 zi lub za
mienię. Lwówek Śląski, tel. 0606/23-4958 
MERCEDES 200 123,1982 r., 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski metalic, po remonde błacharki, nowy akumulator i opony, 
stan dobry, - 5.500 zł. Wołczyn, tel. 077/418-84-39,0604/24-64-95 
MERCEDES 200 D, 1983 r., 170 tys. km, niebieski metalic, zadba
ny, stan techn. b. dobry, wspomaganie, hak, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, elektryka, radio, - 9.500 zł. Lubin, tel. 076/8493967 
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., zielony, centr. zamek, szyber
dach, podłokietnik, z urzędu celnego, stan b. dobry, • 8.200 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/734-5742
MERCEDES 200123 D, 1983/84 r„ 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, szyberdach, RO, nowe klocki ham., nowe amortyzatory, atrakc. 
wygląd, stan techn. b. dobry, konserwacja, - 6.300 zł lub zamienię. 
Lubnów, tel. 074/81990-74, 0604/62-32-03 
MERCEDES 200123,1984 r. inst gazowa, dużo dodatków, • 10.500 
zl. Ziębice, teł. 074/818-14-60, 0604/47-2950 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kier., szyberdach. nowy wydech, nowy aku
mulator i amortyzatory, bez korozji, garażowany, stan b. dobry, -
7.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-33, 39841-65 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r.. 2000 ccm. diesel, biały, stan do
bry, hak, szyberdach, wspomaganie, stan silnika b. dobry, • 7.200 .  
zł. Trzebnica, tel. 071/387-10-07 4
MERCEDES 200 124 D. 1985 r., 270 tys. km, zloty metalic. skła
dak, kpi. dokumentacja, wspomaganie kier., centr zamek, el. reg. 
lusterka i szyberdach, cena - 16.800 zł lub zamienię na BMW. 
Mercedesa, automatic, benzyna, w tej cenie. Kłodzko, tel. 
074/647-19-44, 0602/36-18-07
MERCEDES 200 124,1985 r., 260 tys. km, 2000 cćm, diesel, zloty 
metalic, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry - 16.700 zl lub 
zamienię na BMW 5, 7, Mercedesa 126, koniecznie benzynowe
go, min, 2500 ccm. Kłodzko, teł. 074/867-57-80,0603/192910 
MERCEDES 200 124,1985 r., 275 tys. km. 2000 ccm. diesel, ka
kaowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, kpi. dokumentacja, 
stan techn. b. dobry, RO, obniżony, nowe amortyzatory, -15.300 zł. 
Kłodzko, teł. 074/647-1944, 0602/391907 
MERCEDES 200 124 D, 1985 r., biały, stan idealny. - 16.300 zł. 
Złotoryja, teł. 0602/5997-82
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 260 tys. km, biały, klimatyzacją 
centr. zamek, alarm + pilot hak, stan b. dobry, -16.900 zł. Żary, tel. 
068/374-0243, 0607/7934-02
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 321 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, centralny zamek, aluminiowe felgi, alarm, 
oznakowany, oryginalny lakier, przegląd do 11.2001 r, - 18.000 zł. 
Wodaw, teł: 071/351-61-53 po godz. 19,0502/3977-17 . 
MERCEDES 200 124,1986/87 r„ 212 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
piaskowy, wspomaganie, immobilizer, RO, I wrfaśddel, kpi. doku
mentacja, hak. nowy akumulator, stan b. dobry, -18.500 zł. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-23-35
MERCEDES 200 124 D, 1986/87 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, Ą 
srebrny metalic, el. szyberdach, centr. zamek, białe kierunkowska
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zy, pokrowce, zadbany, garażowany, • 18.000 zł lub zamienię na 
WV Transportera T4, diesla. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 200 124 D, 1987 r., 2000 ccm, diesel, perłowoczarny, 
centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, RO, zadbany, stan b. 
dobry, -19.500 zł lub zamienię na mniejszy samochód. Wołów, tel. 
071/389-48-06
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 155 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
szyberdach, podłokietnik, drewniane dodatki, Mul-T-Lock, weluro
wa tapicerka, RM alum. felgi (gwiazdy), stan idealny, • 19.500 zł 
lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-56-94, 0609/40-21*22 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 293 tys. km ABS, automatic, szy
berdach, alum. felgi, zimowe kola, alarm, roleta, radio z RDS, stan 
dobry, - 21.000 zl lub zamienię na VW Transporter T4, diesel, moż
liwa dopłata. Gozdnica, tel. 068/360-14-24, 0604/37-99-55 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czarny, skóra, alum. felgi, radio Pioneer, szyberdach, - 19.000 zł. 
Legnica, tel.0607/75-67-20
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 2000 ccm, zielony metalic, szy
berdach, dodatkowy kpi. opon zimowych -19.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-01-73, 0604/40-78-96
MERCEDES 200 124 E, 1988 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, szary, aluminiowe felgi, alarm, immobilizer, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, -17.300 zł. Wtocław, 
tel. 0601/78-62-88
MERCEDES 200124 D, 1988/89 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
beżowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany szy
berdach, automatic, zielone szyby, na białych tablicach - 3.900 DEM 
Wocław, tel. 0601/73-74-90
MERCEDES 200 124,1989 r., 2000 ccm, benzyna, doły metalic, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, szyberdach, drewniana kierownica, - 21.000 zł. Kalisz, 
tel. 062/760-14-97
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 215 tys. km. biały, centr. zamek, 
alarm, wspomaganie kier.; RO, immobilizer, alum. felgi, szyberdach, 
zadbany, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, bez wypadku, •
24.500 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
MERCEDES 200 124 E. 1990 r., 210 tys. km, 2000 ccm, E+gaz, 
bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, drewio, alarm, blokada skrzyni 
biegów, butla w miejscu kola zapasowego, nie składak, radiood
twarzacz, stan b. dobry, - 23.900 zł lub zamienię na inny, chętnie 
kombi, mniejszy. Oława, tel. 071/313-86-58, 0604/70-38-66 
MERCEDES 200 124 D, 1991 r., 179 tys. km, 2000 ccm, kość sło
niowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, I właściciel, 
kompl. dokumentacja, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, el. otw. szyberdach, RO, szeroka listwa, drewno, serwiso
wany, stan b. dobry, możliwe raty, - 21.500 zł lub zamienię. Ka
mienna Góra, tel. ($06/23-66-76
MERCEDES 200 D, 1991 r., 280 tys. km, 2000 ccm, piaskowy, wspo
maganie, ABS, automatic, centr. zamek, elektr. otw. szyby i reg. 
lusterka, była taksówka, stan b. dobry, • 6.500 DEM. Lubin, tel. 
0608/53-76-96
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 150 tys. km, szary, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. reg. szyberdach, ABS, reguł. wys. siedzeń, 
reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, obro
tomierz, webasto, el. reg. lusterka, hak, RM, drewniane dodatki, 
białe kierunkowskazy, bez wypadku sprowadzony w całości, stan 
idealny, cena - 23.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz 20, 
0602/29-71-47
MERCEDES 200 124,1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek, immobilizer, - 25.000 zl. Kłodzko, 
teł. 074/865-50-58
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 140 tys. km, perłowoczarny, ABS, 
szerokie listwy, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, centr. zamek z pilotem, • 23.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0603/96-27-02 .
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, alarm,-el. reg. 
lusterka, - 21.000 zł. Wrocław, teł.'0603/43-97-73 
MERCEDES 200 124 D, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
kolor malinowy metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., 
eł. dach, el. antena, 4 zagłówki, odpinany hak, - 33.000 zł. Wro
cław, tel. 071/399-08-41, 0501/41-74-00 
MERCEDES 200 124,1991/92 r„ 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez
wypadkowy, oryg. lakier i przebieg, RO, wspomaganie kier., centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, szeroka listwa, drewno, manualna 
skrzynia biegów, kpi. dokumentacja, I właściciel, serwisowany, eko
nomiczny, • 21.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
MERCEDES 200 D, 1991/92 r., 190 tys. km. 2000 ccm, diesel ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, RO, el. reg. lusterka, niebieska tapi- 
cerka, w Polsce od miesiąca, bez wypadku, - 23.300 zi. Ostrze
szów. tel. 062/730-21-23, 0502/15-69-24 
MERCEDES 200124 D. 1991/92 r., 2000 ccm, diesel, czarny, ABS, 
wspomaganie kier., aluminiowe felgi, centralny zamek, - 26.500 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/491-71-12, 0606/13-55-80 
MERCEDES 200124 D, 1992/97 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor - kość słoniowa, atrakc. wygląd, ABS, szyberdach, webasto, 
alum. felgi, serwo, centr. zamek ♦ pilot RO, alarm, - 24-900 zł lub 
zamienię na VW T4, osobowy, inny, diesel, kombi. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-62-97, 0608/84-90-36
MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 180 tys. Jan,' 2000 ccm, kość sło
niowa, w kraju od tygodnią oclony, zarejestrowany, bez wypadku, 
I właściciel, kompl. dokumentacja, poduszka powietrzna, elektr. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, 
centralny zamek, el. otw. szyberdach. pompowane fotele, -26.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 0606/23-68-76 
MERCEDES 200 124 D. 1993 r.. 189 tys. km, złoty metalic, • 36.500 
zł lub zamienię na inny. Bolesławiec, tel. 075/734-61-94 pó godz. 20 
MERCEDES 200 124 D. 1993 r.. 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor piaskowy, automatic, w kraju od miesiąca, oclony w całości, 
szyberdach, ABS, hak, el. reg. lusterka, poduszka pow., stan b. 
dobry, - 26.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-57-44 
MERCEDES 200124 D, 1993 r., 190 tys. km, czarny, centr. zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. lusterka, zagłówki, ABS, 
alum. felgi, I właściciel w kraju, - 31.000 zł.' Chojnów^ tel. 
076/818-65-04, 0602/89-20-77
MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ćcm, diesel, 
kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez
wypadkowy, oryg. lakier, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, 5-bie
gowy, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, wspoma
ganie kier., pompowane i podgrzewane fotele, szeroka listwa, drew
no, - 26.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76 -
MERCEDES 200 C-KLĄSSE. 1993 r., 158 tys. km, 2000 ccm, die
sel, czerwony, poduszka pow., RO, wspomaganie, ABS, centr. za
mek, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry, - 39.000 zł. Konary, tel. 
0601/73-72-86
MERCEDES 200 124,1993 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, zie
lony metalic, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, 5-biegowy, 
poduszka pow., stan b. dobry, - 33.000 zl. ścięgny, tel. 
075/761-83-39 po 17
MERCEDES 200 C, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, diesel, turkuso
wy, I właściciel, klimatyzacja, ABS, ASR, centralny zamek, 
Muł-T-Lock, alarm, RO, stan idealny, 6 miesięcy w Polsce, - 42.000 
zł lub zamienię na VW Transporter T4 Multivan. Zielona Góra, tel. 
0601/69-49-33
MERCEDES 200 124 D, 1994 r., czerwony, - 35.000 zł lub zamie
nię. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-71 
MERCEDES 200 C, 1994/95 r.. 90 tys. km, 2000 ccm. diesel, ciem
nogranatowy, bez wypadku, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, elektryka, - 42.000 zł. Witaszyce, tel. 062/740-17-84, 
0604/81-27-36
MERCEDES 200 E, 1995 r., 1998 ccm, srebrny metćiic, .okular
nik*, bogate wyposażenie, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 75.000 zl. Chocianów, tel. 076/818-50-04, 
0604/72-71-76, 076/818-54-81
MERCEDES 200124 E, 1995 r., 190 tys. km, kolor - kość słoniowa, 
centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, ABS, 2 poduszki 
pow., do sprowadzenia z Niemiec, cena - 9.500 DEM. Chojnów; tel. 
076/818-65-04, 0602/89-20-77
MERCEDES 200 124 E, 1995 r., 148 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
srebrny, ABS, wspomaganie kier., cenlrałny zamek, el. otwierane 
szyby, poduszka pow., radioodtwarzacz stereo, alarm, stan b. do
bry, pełna dokumentacja, - 42.000 zł. Oleśnica, teł. 071/314-78-76, 
0601/74-10-55
MERCEDES 200 E, 1995 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic, stan b. dobry, dużo dodatków, atrakcyjny wygląd, - 39.000 
zł lub zamienię na inny. Pokój, tel. 077/469-80-95 
MERCEDES 200 C-KLASSE, 1997 r.. 96 tys. km. 2000 ccm, srebr

ny metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, - 58.000 zł., tel. 
0601/41-50-63
MERCEDES 200,1998/99 r., 60 tys. km, 200 ccm, srebrny, stan b. 
dobry, automatic, pełna opcja bez skóry, na białych tablicach, -
68.000 zł. Opole, tel. 0602/67-03-67
MERCEDES 210 E, 1996 r., 77 tys. km, 3000 ccm, diesół, 24V, 
fioletowy metalic, szyberdach, klimatyzacja, 4 poduszki powietrz
ne, el. otw. szyby, alum. felgi, - 82.000 zl lub zamienię na tańszy. 
Lubań, tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 210 E, 1996 r., 170 tys. km. 2900 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, wersja Begance, klimatyzacja, ABS, ETS; 4x SRS, kse- 
nonowe światła, aluminiowe felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
drewniane dodatki, radio Clarion ♦ zmieniacz na 6 CD, - 80.000 zł. 
Oława, tel. 071/303-88-55. 0502/58-44-00 
MERCEDES 210 E. 1996 r., 150 tys. km, 2300 ccm, benzyna, per- 
łowozielony metalic, .okularnik'’, w kraju od 6 miesięcy, bez wypad
ku, pełna dokumentacja, ABS, ASC, klimatyzacja, 2 x SRS, tempo
mat aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elektryczne, radioodtwa
rzacz, el. otwierane szyby (4), zabezpieczony przed kradzieżą, 
atrakcyjny wygląd, - 68.000 zł. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 
0605/68-18-08
MERCEDES 210 E KOMBI, 1998 r, 2900 ccm, turboD, ciemnozie
lony metalic, wszystkie dodatki, webasto, 4 zabezpieczenia, alu
miniowe felgi, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 4 poduszki 
pow., klapa tylna zamykana, • 93.000 zł. Wrocław, tel. 0501/09-92-21 
MERCEDES 210 E, 1998 r., 66 tys. km, 2000 ccm. srebrny metalic, 
automatic, klimatyzacja, ADS, ASR, 4 pod. powietrzne, szyberdach, 
alum. felgi, - 75.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0603/26-18-24 
MERCEDES 220 115,1970 r., 2200 ccm, diesel, biały, zarejestro
wany, techn. sprawny, stan dobry, - 1.500 zl. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220 123, 1977 r., 2200 ccm, srebrny metalic, po re
moncie blacharki, konserwacja, wspomaganie kier., zarejestrowa
ny, ważny przegląd, stan b. dobry, - 5.000 zl. Nowa Ruda, tel. 
074/872-75-42
MERCEDES 220 123, 1979 r., 2200 ccm, diesel, granatowy, za
płon w stacyjce, wspomaganie, - 3.200 zł. Świdnica, tel. 
074/853-94-31
MERCEDES 220123 D, 1980 r., brązowy metalic, szyberdach, hak, 
wspomaganie kier., stan dobry, - 6.000 zł. Lubin, tel. 076/749-72-28 
MERCEDES 220 E, 1993 r.. 175 tys. km, 2200 ccm, 16V, ciemnow- 
rzosowy metalic, SRS, ABS, klimatyzacja, webasto, bezwypadko
wy, bogate wyposażenie, stan idealny, - 37.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/854-05-87
MERCEDES 220124 E, 1993 r., 158 tys. km, 2200 ccm, 16V, zielo
ny metalic, ABS, SRŚ, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, szyberdach, 
hak, RO Becker, el. antena, zagłówki, listwa, drewno, Mul-T-Lock, 
alarm, immobilizer, powiadomienie, automatic, silnik od modelu 
C-klasse, bezwypadkowy, zadbany, stan b. dobry, jeden właści
ciel, - 34.500 zł. Wrocław, tel. 0605/32-41-41 
MERCEDES 220 E, 1993 r., 12 tys. km, 2199 ccm, benzyna, 110 
KM srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bezwypadko
wy, el. otw. szyby, pod. powietrzna, RO, wykończony skórą i drew
nem. centr. zamek, wspomaganie, hak, klimatyzacja, el. reg. lu- 
sterka, • 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-63-76 
MERCEDES 220 C, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, automatic, el. 
otw. szyby, hak, szyberdach, centr. zamek, sylwetka sportowa, stan 
b. dobry, - 46.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-25,0603/0844-44
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 zł., tel. 0601/15-86-67 02025901 

MERCEDES 220 CD. 1996 r., 120 tys. km, 2155 ccm, diesel, 16V, 
biały, bez wypadku, klimatyzacja, el. otw. szyby, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, I właściciel w kraju, I rejestracja w kraju 08.2000 
r., kompletna dokumentacja, stan b. dobry, • 51.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-46-32, 0604/88-72-09 
MERCEDES 220 E, 1997 r., 2200 ccm, diesel, ciemnogranatowy, 
pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, - 75.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00524 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 220 C, 1998 r., 80 tys. km. 2200 ccm, diesel, granato
wy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, pełne wyp. 
elektr., c. zamek, wspomaganie, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, do lakierowania 3 elementy, sprawny technicznie, - 56.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-31-94, 0601/53-46-38 
MERCEDES 220 CDI, 1999 r., 2200 ccm, kremowy, 6 pod. powietrz
nych, klimatyzacja, ABS, ASR, tempomat komputer, 6-biegowy, 
pełne wyposażenie elektr., el. regulowane fotele, - 88.000 zł. Wie
ruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18,784-25-73,0601/72-08-77 
MERCEDES 230 123 E, 1979 r., 230 tys. km. 2300 ccm. benzyna, 
żółty, inst gazowa, szyberdach, wspomaganie kier., aluminiowe 
felgi, RO, 4 zagłówki, podłokietnik, bez rdzy. zadbany, stan b. do
bry, - 5.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-22-00 
MERCEDES 230 123 COUPE, 1982 r, 160 tys. km, 2300 ccm, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, hak, automatic, •
10.000 żł., tel. 061/851-63-38, 0601/72-01-95
MERCEDES 230 124 E, 1986 r.. 2300 ćcm, benzyna, jasnoniebie
ski metalic, inst gazowa, sprowadzony w całości, wspomaganie, 
centr. zamek, hak, szyberdach, Mui-T-Lock, kpi. dokumentacja, 
nowe amortyzatory; zadbany, - 13.200 zł. Parzyce, tel. 
075/736-32-32, 0603/18-33-86
MERCEDES 230 124 E, 1986 r. - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-74-38
MERCEDES 230 124 E, 1988 r., 196 tys: km, 2300 ccm. benzyna, 
brązowy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka i zagłówki tylne, alum. 
felgi, hak, -17.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-66-36.0607/82-72-95 
MERCEDES 230 124. KOMBI. 1988/95 r., 220 tys. km,.2300 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, relingi dachowe, szeroka listwa, skóra, 
roleta, siatka, nowe opony + opony zimowe, zawieszenie tylne hy
drauliczne, centr. zamek, immobilizer, zadbany,, serwisowany, kpi. 
dokumentują, - 23.000 zł lub zamienię na dostawczy, 5-osobowy. 
Wtocław, teł. 071/342-76-69 po godz. 20,0602/78-78-77 
MERCEDES 230 124 E , KOMBI, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, po
pielaty metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach 
• 6.000 DEM + cło i trasnport Góra, tel. 065/543-33-02 
MERCEDES 230124 E, 1989/90 r., 140 tys km, 2300 ccm, benzy
na, jasnobrązowy metalic, inst gazowa, stan b. dobry, ABS, szy
berdach, alum. felgi, centr. zamek, skórzana tapicerka, RM Blau
punkt - 22.900 zł lub zamienię ńa inny, może być uszkodzony. 
Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78, 0603/61-59-50 
MERCEDES 230 124 E, 1990 r., 152 tys. km, perłowy metalic, ser- 

■ wisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan idealny, •
22.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230 E COUPE, 1992 r„ 108 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, perłowoantracytowy, I właściciel w kraju, wszystkie eł. dodat
ki, szyberdach, skóra, stan idealny, automatic, drewno, udokum. 
pochodzenie i przebieg, - 33.000 zl. Piechowice, woj. jeleniogór
skie, tel. 0602/78-42-51
MERCEDES 230 E-KLASŚE, 1992 r., 170 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna *  gaz, srebrny metalic, centr. zamek z pilotem, wspomaga
nie, ABS, el. otw. szyberdach, alum. felgi, alarm, RO + CD, ciemne 
szyby, atrakc. wygląd, - 32.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-49-36, 
0605/78-44-45
MERCEDES 230 KOMBI, 1996/97 r.. 82 tys. km, 2300 ccm. srebr
ny metalic, klasa C. wersja Sport, I właściciel, 2 poduszki powietrz
ne, książka serwisowa, automatic, klimatyzacja, aluminiowe felgi, 
5-biegowy, alarm, • 57.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-00-90, 
0602/79-40-47
MERCEDES 230 CABRIO, SLK, .1997 r., 54 tys. km. 2300 ccm, 
kompręsor, niebieski, 4 pod. powietrzne, RO, elektr. reg. wyposa
żenie' na białych tablicach - 45.000 DEM. Ostrzeszów, tel. 
062/732-01-55 . .  . -
MERCEDES 230 SLK, 1997 r-> 2300 ccm, srebrny, skórzana tapi- 
cerka, klimatyzacja,. stan b. dobry; - 81.000 zł-. Wrocław, tel. 

^0601/70-15-80
MERCEDES 240 123 D. 1977r.; 8 tys. km. 2400 cćm, diesel, zielo
ny metalic, alum. felgi, nadkola, wspomaganie, pokrowce Mś, tyl
na szyba ogrzewana, RM + 4 głośniki, po remoncie kapitalnym 
silnika i blach., kpł. dokumentacja, techn. sprawny - 5.800 zł. Ghoj- 
nów. tel. 076/818-68-57
MERCEDES 240 123,1977 r.. 2400 ccm, diesel, biały, stan b. do- 

' bry, wspomaganie kier., hak,, szyberdach, RO, podłokietnik x 2, -
5.000 zł lijb zamienię na Forda Sierrę, Escorta. Opole, tel. 
0603/04-05-71 •
MERCEDES 240 123 D, 1977 r. biały, centr. zamek, wspomaga
nie, zapłon-w Stacyjce, - 4.700 zl. Świdnica, teł. 074/853̂ 14-20

MERCEDES 240 123 D, 1978 r. wspomaganie kier., stan dobry, -
5.000 zł. Iłowa Żagańska, tel. 068/377-46-38 
MERCEDES 240123 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, waż
ny przegląd, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, - 4.100 zł. Wro
cław, tel. 071/328-33-68 po godz. 20,0607/81-52-40 
MERCEDES 240 123D, 1979 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, silnik do złożenia, • 3.500 zł. Łagów, gm. Zgorzelec, tel. 
0606/26-07-88
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan b.
dobry, garażowany, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, - 5.600 zł
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-94
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., brązowy, bez wypadku, stan b.
dobry, • 5.900 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,
0606/74-86-04
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, automa
tic, szyberdach, alum. felgi, stalowe felgi, - 4.800 zł. Bielawa, tel. 
0502/34-73-97
MERCEDES 240 123 D. 1981 r.. 44 tys km, 2400 ccm, diesel, 
kremowy, pełna dokumentacja, bez wypadku, po remoncie kapital
nym blacharki, zawieszenia i silnika, RM ♦ 4 głośniki, wspomaga
nie kier., stan b. dobry, - 7.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-22-00

AUTO CZĘŚCI
D W O R ZEC  PSIE  PO LE 
Wrocław, ul. Dobroszycka 2 

tel/fax. 071/369-27-99 OP00612I

MERCEDES 240123D, 1981 r., biały, szyberdach, alum. felgi, centr. 
zamek, - 6.300 zł lub zamienię na busa, osobowego. Wocław, tel. 
071/329-01-64, 0503/89-77-74
MERCEDES 240 123 D, 1981/82 r., biały, po remoncie kapitalnym 
blacharki, nowy lakier/silnik w stanie b. dobrym, koła 15*. chromo
wane nadkola, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, tapicerka 
ciemnoniebieska. - 7.100 zł lub zamienię na Mercedes? 207 do 
remontu. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
MERCEDES 240 123 D. 1982 r.. 180 tys. km, biały, nowe opony, 
wspomaganie kier., szyberdach, spoiler przedni, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach • 2.550 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
MERCEDES 240 123 D. 1983 r.. 2400 ccm, diesel, biały, przegląd 
do 05.2002 r.. wspomaganie, RO, hak, drewniane dodatki, nakład
ki chromowe, stan dobry, po wymianie filtrów i oleju, • 4.900 zL 
Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 0600/38-58-99 
MERCEDES 240 123,1983 r, 2400 ccm, diesel, ciemny metalic, 
stan idealny, - 12.500 zł. Wocław, tel. 0605/11-43-10 
MERCEDES 240 123 D, 1984 r.. 2400 ccm, diesel stan b. dobry, 
sprowadzony w całości, wspomaganie kier., szyberdach, el. reguł, 
reflektory, nowy ukł. wydechowy, hak, RM - 9.000 zł lub zamienię. 
Oborniki Śląskie, tel. 0605/43-1942 
MERCEDES 250 COUPE, 1970 r., zielony, automatic, skóra, •
17.500 zł. Kępno, tel. 062/782-49-58,0607/35-01-40 
MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 2500 ccm, benzyną niebieski 
metalic, 4 elektrycznie opuszczane szyby, cfcewmiane wykończe
nia, unikalny egzempl., stan b. dobry, • 20.000 zł. Wocław, tel. 
0603/27-03-75
MERCEDES 250 CE COUPE, 1980 r., 2300 ccm, benzyna, srebr
ny, automatic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alumi
niowe felgi, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, - 11.900 zł. Zielona 
Oóra, tel. 0601/75-66-02

KLIMATYZACJE 
SAMOCHODOWE 

I DO POMIESZCZEŃ
ul. Grota-Roweckiego 129 
tel. 337-14-50, 060.5 594 506

45.000 zł. Nowa Wieś Lubińska, tel. 076/817-12-23, 
0604/48-06-24
MERCEDES 250 124,1995 r., 156 tys. km, 2500 ccm, 20V, grafi
towy metalic, kombi, serwo, ABS, poduszki pow., klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta, - 47.200 zł. Syców, tel. 
0601/55-28-50
MERCEDES 250 C, 1995 r., 166 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
ny metalic, alum. felgi, radioodtwarzacz, centr. Zamek, ABS, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, - 46.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-28-19 
MERCEDES 260 126 SE. 1988 r.. 250 tys. km, 2600 ccm, szary 
metalic, wersja europejska, b. dobrze utrzymany, • 32.000 zł. Lu
bin, tel. 076/844-22-25
MERCEDES 260 E, 1989/94 r., 3000 ccm, benzyna, czarny, au
tomatic, ABS, centralny zamek, podłokietniki, 4 zagłówki, el. otwie
rane szyby, szyberdach, drewno, ciemne szyby, aluminiowe felgi 
17", atrakcyjny wygląd, - 22.000 zł. Sława, teł. 0603/99-32-51 
MERCEDES 280123 E,. 1978 r., 2800 ccm, benzyna, zielony me
talic, z urzędu celnego, - 8.000 zi. Bolesławiec, tel. 075/734-74-18 
MERCEDES 280 116, 1978 r., 350 tys. km, 2800 ccm, zielony 
metalic, inst. gazowa,-drewno, wspomaganie kier., aluminiowe 
felgi, el. szyberdach, zielone szyby, atrakcyjny wygląd, stan ide
alny, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0606/26-07-68 
MERCEDES 280 126 SE. 1980 r., 138 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, hak, szyberdach, alum. felgi, szeroka li
stwa, centr. zamek, wspomaganie kier., nie eksploatowany w kraju, 
z urzędu celnego, stan b. dobry, • 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/85-37-64
MERCEDES 280 123 CE. 1980 r., 170 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, sprowadzony jako samochód kolekcjoner
ski, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, welu
rowa tapicerka, drewno, automatic, hak, I właściciel w Polsce, 
inst gazowa, stan idealny, -15.500 zł. Leszno, teł. 0601/84-83-50 
MERCEDES 280 126 E, 1983 r„ 280 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, granatowy, pełne wyposażenie, kpł. dokumentacja, stan techn. 
b. dobry, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-57,0501/34-49-63 
MERCEDES 280 126 SE, 1985 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, skóra, drewno, ABS, el. otwierany szyberdach, automa
tic, aluminiowe felgi, lotka ze .stopem’, radioodtwarzacz z pane
lem, zielone szyby, stan dobry, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-44-84 po godz. 16

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw , np. sam ochodu 
oprocentowanie 2% tygodniowo 
W rocław , ul. T raugutta  107 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59

0P994156

MERCEDES 300,1991 r„ 180 tys. km, 3000 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy metalic, oclony w całości, pełne wyposażenie, bez skó
ry, ABS, ASD, klimatyzacja, stan b. dobry • 36.000 zł lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 300 124 D, KOMBI, 1991 r., turbo D, czarny, klima
tyzacja, ABS, ASD, automatic, termometr zewn., odpinany hak, 
podokietniki, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, zabezpie
czenia, alum. felgi, - 33.000 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia 
Góra, tel. 0609/42-00-31
MERCEDES 300 124 D, 1991 r., 3000 ccm, granatowy metalic, 
ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, - 30.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0602/35-36-37
MERCEDES 300 124 D. 1991/92 r.. 200 tys. km, 3000 ccm, die
sel, czerwony, stan b. dobry, wspomaganie kier., centralny za
mek, szyberdach, ABS, 5-biegowy, aluminiowe felgi, automatic, -
26.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0604/08-40-56
MERCEDES 300 124,1991/92 r., 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, RO, klimatyzacja, 3 zabezp., automat ABS, 
centr. zamek *  pilot, alum. felgi (2 komplety), kpi. dokumentacja, 
b. zadbany. - 39.000 zł. Żary, tel. 0601/87-73-20 
MERCEDES 300 124 D, 1992 r.. 186 tys. km, diesel, czarny me
talic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, ABS, 5-biegowy, el. otw.

ZAMKI-STACYJKISAM0CH0D0WE-0TWIERANIE AUT, OP012348
NAPRAWA SPRZEDAŻ W-w, ul. Gajowicka 96, tel. 0-604 575815, 0-602191622

MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r. automatic, alum. felgi, RM z 
kompaktem, alarm, - 19.000 zł. Świdnica, tel. 0601/57-66-42 
MERCEDES 250 124 D, 1988 r., 230 tys. km. 2500 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, elektr. otw. szy
berdach, elektrycznie ustawianie lusterek, ustawianie świateł, 
alarm ♦ pilot alum. felgi, szeroka listwa, drewno, 5-biegówy, skrzy
nia, atrakcyjny wygląd, • 22.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/21-08-25 :
MERCEDES 250 124 D, 1988 r.. 296 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czarny, el. otw. szyberdach, el. reg. i podgrz. lusterka, reg. pow. i 
reflektory, centr. zamek, telefon, ABS, alum. felgi, alarm ♦ pilot, 
Mul-T-Lock, oznakowany, szeroka listwa, czarna tapicerka, za
dbany, garażowany, - 24.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-24-06, 
0606/18-69-96 .
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 203 tys. km książka serwisowa, 
roleta, ABS, hak, z pełną dokumentacją, • 33.000 zł. Lubań, tel. 
075/721-61-16 po godz. 18, 075/722-34-21 do godz . 18 
MERCEDES 250124 D, 1991 r. do sprowadzenia z Berlina - 5.500 
DEM Gorzów Wlkp,, tel. 0601/56-06-06 
MERCEDES 250 124D, 1991 r., 230 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
granatowy, ABS, centr. zamek + pilot be; wypadku, alarm, stan 
b. dobry, - 33.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-84-84, 
0606/41-64-43
MERCEDES 250-124 D, 1991 r, 97 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
Złoty metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie, bez wypadku, stan' b. dobry, - 30:500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-35-67, 0601/67-22-09
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 2500 ccm,.diesel, grafitowy me
talic, bez wypadku, książka serwisowa, stan b. dobry, - 36.000 zł. 
Wtocław, tel. 071/350-76-92 po godz. 20 
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 156 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
beżowy, garażowany, bez wypadku, 14 dni w kraju, kpi. doku
mentacja, oclony, centr. zamek, klimatyzacja, ABS, wrebasto, 4 
zagłówki, el. otw. szyby, podłokietnik, wspomaganie - 37.000 zł 
lub zamienię. Ścibórz, teł. 077/431-30-45, 0604/89-34-96 
MERCEDES 250 124 D KOMBI. 1992 r., 151 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, kolor wiśniowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, RM, relingi dachowe, roleta, przero
biony na E-klasse, stan b. dobry, - 36.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/782-21-37, 0607/67-06-63
MERCEDES 250 124 D. 1992/93 r., 173 tyś. km, 2500 ccm, die
sel, wrzosowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, 
ASR, szyberdach, radio, bez wypadku, pełna dokumentacja, -
33.900 zł. Kłodzko, teL 074/867-91-10 
MERCEDES 250 E-KLASSE, 1993 r.. 240 tys. km, 2500 ccm, die
sel, 20V, kość słoniowa, pod. powietrzna, ABS, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, welinowa tapicer
ka, serwisowany, bezwypadkowy, w kraju od 2 tygodni, stan ide
alny, • 34.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
MERCEDES 250 124 D, 1993/94 r., 290 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, kolor piaskowy, w kraju od miesiąca, oclony w całości, bez 
wypadku, stan idealny, - 36.500 zł (możliwe raty). 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, wspo
maganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek + pilot immo
bilizer, hak, RO, nie eksploatowany w kraju, - 50,000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/836-63-95 wieczorem, 0601/58-34-68 
MERCEDES 250 124 D. 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
20V, srebrny metalic, E-klasse, bogate wyposażenie (oprócz skó
rzanej tapicerki i klimatyzacji), - 54.000 zł. Jerka, tel. 
065/517-83-46, 0602/88-16-83
MERCEDES 250 124 E, 1994/95 r., 137 tys. km. 2500 ccm. die
sel. czerwony, I rej. 1995 r., ABS, SRS, 20V, el. otwierane szyby, 
eł. reguł, lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, drewno, ze
staw głośno mówiący, bez wypadku, stan idealny, • 42.500 zł. 
Brody, teł. 068/371-81-86
MERCEDES 250,1994/95 r.. 245 tys. km, diesel, 20V, szary me
talic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, poduszki pow., bez wy
padku, centr. zamek, sprowadzony i oclony, 41 kraju od 5 dni, •

MERCEDES 280 124 E-KLASSE. 1992 r„ 2800 ccm, niebieski 
metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, ABS, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, silnik nowej generacji, sprowadzony w ca
łości, • 30.000 zł. Czerńczyce, tel. 0601/05-51-28 
MERCEDES 280 124 E, 1994 r., 106 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, biały, bez wypadku, I właściciel, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, - 48.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/846-19-88 
MERCEDES 280,1994 r., 50 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, czarny, 
pełne wyposażenie, zadbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, •
38.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
MERCEDES 280124 E, 1995 r , 121 tys. km, 2800 ccm, V6. kolor 
stalowy metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, 2 pod. 
powietrzne, alarm, wszystkie el. dodatki, - 44.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
MERCEDES 290 123 E, 1978 r., - 2.000 zł. Żarów k. Krosna Od- 
rzańkiego, tel. 068/391-33-28
MERCEDES 300 116 D, 1974 r„ 3000 ccm, diesel, czerwony, 
techn. sprawny, brak przeglądu, - 1.800 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/78-89-06
MERCEDES 300 116 D, 1976 r., 3000 ccm, turbo D, zielony me
talic, stan dobry, alum. felgi 16', opony 225, automatic, • 8.200 zł. 
Wrocław, tel. 0609/29-06-06
MERCEDES 300 116 D, 1978 r., niebieski, automatic, szyber
dach el. + silnik 2800 ccm, - 3.000 zi. Głogów, tel. 0602/84-79-96 
MERCEDES 300 123 D, 1978 r., 3000 ccm, diesel po remoncie 
kapitalnym, - 7.500 zł. Lubań, tel. 0608/20-56-24 
MERCEDES 300 123 D, 1978 r.. 3000 ccm, diesel, zielony, do 
poprawek lakierniczych, .na chodzie', - 2.800 zł. Perzów, woj. 
kaliskie, tel. 0603/23-50-65
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, złoty metalic, 
ABS, wspomaganie, tempomat centr. zamek, alum. felgi, 4 za- 
. główki, 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
MERCEDES 300 123 D, 1979 r. alum. felgi, atrakcyjny wygląd, -
6.800 zł. Węgliniec, tel. 075/771-22-01 n

MERCEDES 300 123 D. 1979/80 r.. 230 ccm, zielony, po remon
cie kapitalnym, wspomaganie kier., szyberdach, hak, - 5.600 zł 
lub zamienię, może być droższy. Oleśnica, tel. 0607/56-13-98 
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., srebrny, wspomaganie, szyber
dach, hak, kpł. dokumentacja, blacharka do poprawek lakierni
czych, - 6.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-08 
MERCEDES 300 123D, 1981 r., 260 tyś. km, 3000 ccm, grafito
wy, wspomaganie, szyberdach, regulacja świateł, 2 kpi. kół, techn. 
sprawny, bez rdzy,-nowa rejestracja, - 7.800 zł. Wisznia Mała, tel. 
071/312-7*92
MERCEDES 300 123 D, 1982 r„ 280 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały,' centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, klimaty
zacja, techn. sprawny, - 6.800 zł. Iwiny, teł. 071/346-40^69 '  
MERCEDES 300 123 D. 1982 r., diesel, złoty metalic, centr. za
mek, szyberdach, hak, wspomaganie, garażowany, dużo nowych 

■ części (oleje, klocki, wtryski, łożyska), oszczędny' właściciel nie
palący, - 9.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-84, 
0604/24-54-92
MERCEDES 300 126 SEL, 1983 r., 3000 ccm, diesel, sżary me
talic, silnik z 1991 r. z modelu 124. 5-biegowy, centr. zamek, kli
matyzacja, webasto, szyberdach, pompowane i podgrzewane sie
dzenia, poduszka pow., w kraju od 8 mies, • 15-500 zł. Wocław, 
tel. 0609/40-33-64
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 230 tys. km, 3000 ccm; diesel, 
kremowy, automatic, ABS, szeroka listwa, el. reg. lusterka, szy
berdach, wykończenia w drewnie, zderzaki w kolorze nadwozia, 
centr. zamek, hak, Oznakowany, - 20.500 zł. Proszkowice, tel. 
071/390-77-93,0605/62-00-07
MERCEDES 300 124 D, 1987 r, 250 tys. km, szary metalic, prze
robiony na E-klasse, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, 
centr. zamek, alar, drewniana kierownica, - 19.000 zł. Porajów, 
gm. Bogatynia, tel. 075/773-81-40
MERCEDES 300 J26E, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny me
talic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła letnie i zi
mowe, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124 E, 1987/97 r.. 180 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, czarny metalic, ABS, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, 
wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, podłokietnik, wycieraczki 
na reflektorach, I właściciel w kraju, - 17.500 zł: Świdnica, tel. 
074/851-91-98, 074/853-15-00
O  MERCEDES 300124 D, 1988 r., 250 tys. km, kolor 

grafitowy metalic, automatic, stylizowany na 
E-klasse, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, blokada skrzyni biegów, pełne wypo
sażenie elektr., ABS, tempomat, obrotomierz, sze
roka listwa, alum. felgi, + komplet kół zimowych, 
sprowadzony w całości, stan idealny pilne • 21.000 
z l  Zawidów, tel. 075/778-99-53, 0603/56-16-20 
87026061

MERCEDES 300 124 D, 1988 r., 210 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
granatowy, stan b. dobry, • 21.900 zł. Góra, tel. 0605/60-62-62 
MERCEDES 300 124 D, 1988 r., 318 tys. km, 2973 ccm, diesel, 
czarny metalic, stan dobry, ABS, klimatyzacją el. otw. szyby, pod
grzewane fotele, serwo, hak, automatic, > 21.000 zł. Niemcza, 
tel. 074/837-69-26, 837-64-40 po godz. 20 
MERCEDES 300 124 E, 1988 r., 175 tys. km, benzyna, granato
wy metalic, pełne wyposażenie eł., klimatyzacja, ABS, ASR, ga
rażowany, stan b. dobry, • 20.000 zł. Wtocław. tel. 0601/87-43-84 
MERCEDES 300 124 D. 1989 r., jasnoniebieski metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, RO. 5-bfe- 
gowy, • 23.800 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
MERCEDES 300 126 SEC, 1989 r., 3000 ccm, TD bez klimatyza
cji, • 33.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-43-83.0601/99-78-10

szyby, klimatyzacja, hak, podgrzewjusterka, zewn. spoiler, blenda 
tylnych świateł, kpi. kół zimowych i letnich, termometr zewn. -
30.000 zl. Radków, tel. 074/871-22-74 wieczorem
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300 124 D KOMBI, 1992 r.. 189 tys. km, 3000 ccm, 
diesel centralny zamek, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., ra
dioodtwarzacz, szeroka listwa, telingi dachowe, - 36.000 zł. Ku
nice, tel. 076/857-58-13, 0603/93-97-53. 0603/06-64-71 
MERCEDES 300 124 D. 1992 r.. 23 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, ęl. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
el. otw. szyberdach, RM, alarm, kupiony w salonie w kraju, II wła
ściciel, serwisowany. • 37.000 zł. Wrocław, tel. 0501/5&48-90 
MERCEDES 300 SL, 1992 r„ 3000 ccm, czarny, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES 300 t24,1993 r., 3000 ccm, turbo D bogate wypo
sażenie, stan b. dobry, - 46.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-62-74, 
0601/56-62-60
MERCEDES 300 124, 1993 r.. 180 tys km, 3000 ccm. turbo D. 
kolor śliwkowy, metalic, kupiony u Zasady, I właściciel, bez wy
padku, zabezp. antywłamaniowe, alum. felgi, RO Mercedes, kli
matyzacja, stan idealny, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 317-07-80, 
0607/26-46-77,
MERCEDES 300,1993 r„ 142 tys. km, 3000 ccm, diesel, grana
towy, 2 pod. powietrzne, ABS, ASD, klimatyzacja, podgrzewane 
fotele, automatic, alum. felgi, RO, el. otw. szyby, stan idealny, -
38.000 zł. Wtocław, tel. 0601/22-84-22
MERCEDES 300 E, 1994 r . 120 tys. km, 3000 ccm, 24V diesel, 
zielony metalic, pełna dokumentacja, stan idealny, pełne wypo
sażenie oprócz klimatyzacji i skóry, • 45.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-73-73, 0502/40-91-08
MERCEDES 300 D, 1995 r.,120 tys. km, 3000 ccm, zielony me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, .okularnik1’, wersja Ele- 
gance, bez wypadku, • 60.000 żł. Wrocław, tel. 0602/77-59-50 
MERCEDES 300 124 E, 1995 r„ 175 tys. km, 3000 ccm, diesel 
24V, perłowoczarny metalik, klimatyzacja, poduszka powietrzna, 
ęl. otw. szybyr el. reg. lusterka, automatic, ABS, alum. felgi, bez 
wypadku* do lakierowania 3 elementy, ks. serwisowa, - 53.500 zł. 
Kalisz, tel: 062/762-24-99 do godz. 18, 0601/7721-51 . 
MERCEDES 300 E-KLASSE, 1995 r., 166 tys. km. 3000 ccm. 24 
V. srebrny metalic, „okularnik", Elegance, dużo wyposażenia, rok 
w Polsce. I właściciel, - 76.900 zł. Trzemeszno, gm. Rozdrażew, 
tel. 062/722-11-80,0605/37-55-05 
MERCEDES 300 E. 1996/97 r., 86 tys. km, 3000 ćcm. diesel 24V, 

. granatowy metalic, Avangarde. .okularnik’, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 89.000 zł lub Zamienię. Wocław, tel. 071/311-17-90 
MERCEDES 300,1997.r., 3000 ccm, diesel, błękitny metalic, kla
sa E> klimatyzacja, stan b. dobry, t 87.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71 .
MERCEDES 320 124 E. 1993/94 r., 190 tys. km, 3200 ccm, 24V, 
śliwkowy metalic, ABS, . ASD. alum. felgi, automatic, 5-biegowy, 
el. otw. szyby, ęl. reg. lusterka i dach, 2 poduszki pow., silnik 
24-zaworowy, radio Alpina + zmieniacz CD, klimatyzacja, - 36.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56, 0608/71-15-75 
MERCEDES 320 124 E, 1994 r.. 190 tys. km,.3200 ccm, benzy
na, 24V, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach, ABS, 
el. otw. szyby, alum. felgi, stan idealny, - 36.000 zł. Źary. tel. 
068/374-26-24.0603/57-38-56 lub Niemcy. 0049/17-34-08-97-94 
MERCEDES 320 124 E. 1994 r„ 130 tys. km, srebrny, pełne wy
posażenie oprócz skóry, - 55.000 zł. Wocław. tel. 0601/71-52-22 
MERCEDES 320 CLK, 1998 r.. 3200 ccm, grafitowy metalic, au
tomatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 4 poduszki pow., I wła
ściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, skórzana ta
picerka, podg. i pompowane siedzenia, telefon, system Parktro- 
nic, elektroniczna klimatyzacja, cena • 140.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 0603/61-27-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0216 www. autogielda. com. pl) 
MERCEDES 360 126 SEC. 1986 r., 124 tys. km, 5600 ccm. V8. 
zloty metalic, klimatyzacja, ABS, tempomat, wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka. - 19.900 zł lub zamienię. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76. 0602/85-29-65 
MERCEDES 380 126 SE, 1982 r.. 260 tys. km. 3800 ccm. V8. 
czarny metalic, inst. gaz., ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, wycieraczki refl., biała 
pluszowa tapicerka, 4 zagłówki, RO, 4 głośniki, alum. felgi 16 x 
245. atrakc. wygląd, stan b. dobry, -17.000 zł lub zamienię. Opo
le, tel. 0604/35-45-53
MERCEDES 380 126 SEL, 1985 r.. 3800 ccm, granatowy, auto
matic, biała skóra, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
tempomat podgrzewane siedzenia, - 18.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/774-17-41
MERCEDES 420126 SEC, 1991 r., 165 tys. km. 4200 ccm, wtrysk, 
szary metalic, skórzana tapicerka (wiśniowa), pełne wyposaże
nie, stan b. dobry, nowe felgi aluminiowe i opony 235 x 65 R16, -
44.000 Zł. Bielawa, tel. 074/833-43-83, 0601/99-78-10 
MERCEDES 500 SEC COUPE. 1983 r., niebieski, automatic, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, tempomat, poduszka powietrz
na, el reg. siedzenia i szyby, aluminiowe felgi, podgrzewane fote
le, ogrzewanie postojowe, stan b. dobry, - 27.950 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/29-39-91-
MERCEDES 500 SEC COUPE. 1984 r., czarny, automatic. tem
pomat. el. otw. szyby, el. reg. siedzenia, klimatyzacja, aluminio
we felgi, - 22.900 zł. Zielona Góra, tel. 0603/29-39-91 
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
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M ITS U B IS H I
MITSUBISHI 3000 GT VR 4, 1991/92 r., 3000 ccm, Twin 
Turbo, czerwony, 320 KM, klimatyzacja, czarna skóra, tylne 
koła skrętne, aktywne spoilery, wszystkie el. dodatki, RM 
Pioneer (4x35 W), alum. felgi .17", - 43.000 zł lub zamienię 
na kombi. Wrocław, tel. 0608/33*69-68 
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, reflektory, wspomaganie kier., radio, 
- 28.000 zł. Wrocław, tel. 0601/05-43-93 
MITSUBISHI CARISMA. 1996 r., 1600 ccm,- 16V, zielony, 
pełna dokumentacja, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
centralny zamek, ek otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
alarm, stan b. dobry, - 27.300 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38, 
0606/22-38-79
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1900.ccm. turbo O. grana
towy, alarm +.pilot, immobilizer, centralny zamek, klimatyza
cja, el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka oraz 
reflektory, 4 poduszki powietrzne, ABS, stan b. dobry, -4.3.500 
zł. Wrocław, tel. 071/789-58-56.0503/81 -75-25 
MITSUBISHI CARISMA, 1998/99 r*. 70 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, granatowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, nowe 
opony, alum. felgi Mitsubishi 14". centr. zamek, alarm, za
dbany. - 41.000 zł. Brzeg. tel. 077/415-38-50,0606/68-08-02, 
077/416-60-43
MITSUBISHI CARISMA. 1999 r., 60 tys. km pełne wyposa
żenie, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-11 
MITSUBISHI CARISMA, 2000 r., 1800 ccm, GDi, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, 
centr. zamek + pilot, komputer, oryg. RM, el. reg. lusterka i 
szyby, kpi. dokumentacja, • 58.500 zł. Leszno, tel. 
065/533-05-11
MITSUBISHI CARISMA GDI, 2000 r., 10 tys. km, 1800 ccm, 
srebrny metalic, wersja komfortowa, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, 4 pod. powietrzne, - 52.000 zł. Piechowice, 
tel. 075/761-21-07,0605/39-20-52 
MITSUBISHI COLT, 1982 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, - 2.500 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Lubin, tel. 076/846-82-24 
MITSUBISHI COLT, 1983 r„ 98 tys. km. 1400 ccm. turbo E, 
czarny, RO, alum. felgi, przegląd do 2002 r, • 1.500 zł. Zielo
na Góra, tel. 0607/67-15-10
MITSUBISHI COLT GLX, 1985 r„ 120 tys. km, 1500 ccm, 
V2, srebrny metalic, 5-biegowy, Odrzwiowy, dzielone tylne 
siedzenia, zużycie paliwa 61/100 km, inst. gazowa, - 7.000 
zl lub zamienię na Nissana Vanette D, bus. Lubin, tel. 
0608/12-17-30
MITSUBISHI COLT, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, - 5.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-44-59, 
071/348-54-00
MITSUBISHI COLT GLXi, 1990 r„ 140 tys. km, 1500 ccm. 
turkusowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, el. reg. lu
sterka, szyberdach, RM Philips, stan b. dobry, na białych 
tablicach - 1.000 DEM. Jelenia Góra, tel. 0605/10-73-27 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 
stan b. dobry, - 11.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/84-77-86 
MITSUBISHI COLT, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, nowy model, sprowadzony w całoścuw T997 r., I właści
ciel, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, immobilizer, -19.800 
zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81-67, 
0604/35-69-74
MITSUBISHI ECLIPSE, 1991 r., 82 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy, - 14.000 zł lub zamienię na busa. Nysa, 
tel. 077/435-54-13,0603/16-71-32 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 2000 ccm, 16V, niebieski 
metalic,'sprowadzony w całości (na mienie), garażowany, 
stan idealny, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektrycz
ne, zadbany, - 15.300 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-76-76 po godz. 20,0604/67-97-14 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
czerwony, stan b. dobry, garażowany, wersja USA, oznako
wany, blokada biegów, - 22.500 zł lub zamiana na tańszy. 
Zielona Góra, tel. 068/359-30-02 
MITSUBISHI ECLIPSE. 1994 r., 1997 ccm, srebrny, klima
tyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, szyber
dach, radio + odtwarzacz CD, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 
071/338-41-48
MITSUBISHI GALANT, 1979/80 r., 182 tys. km, 2000 ccm. 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, nowe opo
ny Goodyear, gumy całego zawieszenia, alum. felgi 15 Evo, 
ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, pełne wyposaże
nie elektr., radio + zmieniacz 6 CD, alarm + podłokietnik, 
atrakc. wygląd, • 12.500 zł lub zamienię. Mirsk, tel. 
0606/64-09-98
MITSUBISHI GALANT. 1982 r., 2300 ccm, turbo D^o re
moncie silnika (do złożenia silnika), • 1.500 zł. Mojesz, woj. 
jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, inst. gazowa, szyberdach. centr. zamek, el. 
reg. lusterka, nie wymaga napraw, • 6.200 zł. Kożuchów, tel. 
0604/75-81-73
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały,
4-drzwipwy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, wspomaganie i inne 
dodatki, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, 
pilnie, - 6.400 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/47-05-39 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 1800 ccm, turbo D, szary 
metalic, wspomaganie kier., obrotomierz, welurowa tapicer
ka, el. reguł, lusterka, stan dobry, kołpaki, - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2351 ccm, złoty metalic. stan 
b. dobry, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, el. otw. szy
by, centr. zamek, ABS, • 6.000 zł. Henryków, tel. 
0601/05-51-28'
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 200.0 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, 
na białych tablicach -, - 3.500 zł. Legnica, (el. 0601/75-76-39 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 280 tys. km inst. gazowa, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, hak, el. reg. luster
ka, stan b. dobry, - 6.900 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-74-01
MITSUBISHI GALANT GSi. 1989 r., 2000 ccm, czerwony, 
165 KM, bogate wyposażenie, stan b. dobry, - 10.800 zł lub 
zamienię na inny do 20.000 zł. Góra, tel. 0601/05-81-98 
MITSUBISHI GALANT. 1990/94 r., 250 tys. km, 1800 ccm, 
TD, granatowy, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -
10.500 zł. Gostyń, tel. 065/573-61-91,0600/60-02-86 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, zielony metalic, 
katalizator, wspomaganie kier., centr. zamek, 4-drzwiowy, 
RO, welurowa tapicerka, zadbany, kpi. dokumentacja, •
10.800 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
MITSUBISHI GALANT. 1991 r., 136 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, stan b. do
bry, -11.000 zł. Lubin, tel. 0607/34-19-35 
MITSUBISHI GALANT. 1993 r., 137 tys. km, 2000 ccm, tur
bo D, biały, immobilizer, alarm, oznakowany, alum. felgi, el. 
otw. szyby (4), el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, spry- 
skiwacze reflektorów, centr. zamek, wspomaganie, nowy 
model, sprowadzony w97 r., stan idealny, - 22.000 zł. Le
śna, tel. 075/724-25-87
MITSUBISHI GALANT. 1993/94 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
16V, srebrny metalic, model z 1994 r., 5-biegowy, 5-drzwio
wy, RO, wszystkie el. dodatki, szyberdach, centr. zamek, 
alarm, ABS, pod. powietrzna, alum. felgi, reg. kierownica,

el. sterowana antena, właściciel niepalący, stan.b. dobry, -
24.500 zl lub zamienię rta mniejszy. Wrocław, tel. 
071/325-28-50 ‘
MITSUBISHI GALANT, 1995 r., 180 tys. km, 2000 ccm, V6, 
24V, bordowy metalic, klimatyzacja, RO + CD, koła zimowe, 
alum. felgi, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 29.000 zl. 
Oława, tel. 071/313-95-59
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, bordowy 
metalic, klimatronic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, ASD, lekko przetarta lewa strona, - 44.000 zł. 
Michałowice k. Brzegu Opolskiego, teL 0600/66-28-22, 
077/404-51-40
MITSUBISHI LANCER, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
po remoncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, zadbany, 
el. reg. lusterka, 5-biegowy, 4-drzwiowy, stan b. dobry, - 4.000 
zł lub zamienię na tańszy, może być Fiat 126p. Bolesławiec, 
tel. 075/734-39-10,0606/19-51-70 
MITSUBISHI LANCER, 1987 r., 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, składak 1996 r, - 5.800 zł. Wschowa, tel. 
065/540-55-53

O MITSUBISHI LANCER, 1989 rM 1550 ccm, niebie- 
'  ski metalic, wersja amerykańska, skrzynia bie

gów manualna, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
nowe opony, wspomaganie, alum. felgi, • 11.000 
z ł (cena do negocjacji). Legnica, tel. 
0604/15-25-81 01030181

MITSUBISHI LANCER GLXi, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, nowy model, cena -1.650 DEM. fary, 
tel. 0604/27-91-97
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 147 tyś. km, 1800 ccm, nie
bieski metalic, 4 WD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, hak, lakierowany (dach do poprawy), wspomaganie, 
reg. kierownica, - 11.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
MITSUBISHI LANCER GLX, 1991 r., 155 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, 12 V, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
zadbany, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, dzielone tylne siedzenia, reguł. wys. mocowania 
pasów, reg. kierownica, ciemne szyby, stan idealny, -13.000 
zł. ZielonavGóra, tel. 0604/12-40-15 
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, -13.500 zł. Lu
bań, tel. 075/722-40-06
MITSUBISHI LANCER, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, zadbany, + dodatki, - 15.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-77-50,0502/60-37-00 
MITSUBISHI SIGMA. 1991 r., 140 tys. km, 3000 ccm, V6, 
ciemnozielony, poduszka pow., szyberdach, el. otw. szyby, -
19.500 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 068/324-59-81 
MITSUBISHI SIGMA. 1992 r.. 190 tys. km, 3000 ccm, V6, 
205 KM, biały, automat, klimatyzacja, elektr. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, radio z CD, szyberdach, fotele reg. 
elektr. z pamięcią, - 17.000 zł. Kraków, tel. 0602/79-24-69 
MITSUBISHI SPACE VAGON, 1984 r., 1800 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 7-osobowy, po przeglądzie, przyciemniane 
szyby - 8.000 zł. Polkowice, tel. 0607/19-90-66 
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1983 r., 2000 ccm, benzy
na, biały, 7-osobowy, atrakc. wygląd, - 8.200 zł. Lubin, tel. 
0503/80-13-06
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1994 r„ 150 tys. km. 2000 
ccm, 16V. biały, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 7-osobo
wy, el. otw. szyby (przednie i tylne) i szyberdach, RM, alum. 
felgi, dodatkowo 5 kół, stan b. dobry, • 24.000 zł. Świebo
dzin. tel. 068/382-56-31,382-97-43 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1997 r., 60 tys. km, 2000 
ccm, turbo D, biały, 5-7-osobowy, pełne wyposażenie el., 
poduszka pow., stan b. dobry, - 42.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-33-95
MITSUBISHI TREDIA, 1983 r., 191 tys. km, 1600 ccm, czarny 
metalic, stan dobry, reg. kierownica, - 2.600 zł. Jaraczewo, 
tel. 062/740-80-38,0602/83-94-10

M O SKW ICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1992 r., 93 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, kupiony w salonie w Niemczech, I właści
ciel, silnik Forda, - 2.500 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74

NISSAN
NISSAN 100 NX, 1991 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, TWIN 
CAM, czerwony, el. reg. lusterka, el- otw. szyby, reg. kierow
nica, wspomaganie kier., ABS, alum. felgi, 150 KM, • 13.500 
zł. Głogów, tel. 0501/57-05-35 
NISSAN 100 NX. 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, dach targa, stan b. dobry, - 12.000 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-06-59,0603/76-50-31 
NISSAN 100 NX, 1991/95 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, dach Targa, lotka ze .stopem", RO, głośniki, 
alarm, nowy akumulator, wspomaganie, • 14.500 zł. Otmu
chów, tel. 077/431-54-64,0604/33-68-46 
NISSAN 200 SX, 1990 r.. 1800 ccm, turbo 16V, czerwony 
metalic, alarm + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, ABS, centralny zamek, intercooler, 169 KM, - 14.000 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-40-91 
NISSAN 200 SX COUPE, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
16V DOHC, czerwony metalic, ABS, centralny zamek, wspo
maganie kier., pełne wyposażenie elektr., alarm, aluminio
we felgi, radioodtwarzacz + głośniki, turbo intercooler, 180 
KM, sportowy, - 15.500 zł lub zamienię. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-86
NISSAN 200 SX, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 16V, turbo 
E, bordowy metalic, ABS, pełne wyposażenie elektr., alarm, 
- 15.000 zł. Szydłowice, tel. 077/412-52-69 
NISSAN 200 SX, 1991 r., turbo, ciemny metalic, 180 KM, -
17.800 zł. Wrocław, tel. 0605/06-90-68, 071/398-18-86 po 
godz. 17
NISSAN 200 SX, 1994 r., 2000 ccm, turbo, zielony metalic, 
serwo, ABS, centr. zamek, poduszka pow., pełne wyposa
żenie elektr., alum. felgi, nowe opony, RO, stan idealny, •
29.000 zł. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 
784-25-73,0601/72-08-77
NISSAN ALMERA, 1995 r., 119 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka pow., 
pełne wyposażenie el., centr. zamek, wspomaganie i reg. 
kierownicy, immobilizer, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
23.500 zł lub zamienię na TDi, w cenie do 27.000 zł (VW, 
Seat). Jelenia Góra, tel. 075/764-93-16,0606/46-45-36 
NISSAN ALMERA, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czarny, ABS, - 24.500 zł. Poznań, tel. 061/816-05-55 
NISSAN ALMERA, 1996 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, autoalarm, -, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, klimatyzacja z recyrkulacją podusz
ka pow. kierowcy, kupiony u dilera w Polsce, serwisowany, -
19.800 zł. Wałbrzych-Dziećmorowice, tek 074/849-21-21 
NISSAN ALMERA, 1996/97 rv 42 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czerwony, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, - 23.000 zł. Chotków, tel. 068/377-13-38 wie
czorem
NISSAN ALMERA, 1997 r., 52 tys. km, 1400 ccm, i, 16V, 
zielony metalic. alarm, centr. zamek, el. reg. reflektory, el.

reg. lusterka, immobilizer, RO Sony, - 24.500 zł, Wrocław, 
tel. 0604/37-03-31
NISSAN ALMERA GX, 1997 r., 122 tys. km, 2000 ccm, die
sel, granatowy metalic, 2 poduszki pow, - 27.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/454-96-04.
NISSAN ALMERA GX, 1998 r„ 57 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, pod. pow. kierowcy, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, alarm, 2 kpi. opon, podokietnik, - 27.900 zł. 
Bielawa, tel. 0605/28-58-05
NISSAN ALMERA. 1999 r., 12 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, homologacja, el. reg. lesterka, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, kupiony w salonie, • 25.900 zł. Go
styń, tel. 0609/42-14-26
NISSAN ALMERA SEDAN, 1999 r„ 50 tys; km, 1400 ccm, 
16V, niebieski metalic, poduszka pow., wspomaganie, el. reg. 
lusterka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, 
obrotomierz, ciemne szyby, • 28.500 zł (możliwe raty). Le
gnica, tel. 076/862-77-03
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, szary me
talic, 4-drzwiowy, el. reg. wyposażenie, - 5.50.0 zł. Legnica, 
tel. 076/852-39-07,0603/91-07-22 '
NISSAN BLUEBIRD, KOMBI, 1988 r., 165 tys. km, 2000 
ccm, gaz, kolor kremowy, relingi dachowe, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, wspomaganie, inst. ga
zowa, zbiornik w kole zapasowym, - 4.700 zł. Borek Wlkp., 
tel. 065/571-62-73
NISSAN BLUEBIRD SLX, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/316-78-30 
NISSAN CHERRY, 1983 r., 19 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, po remoncie alternatora, rozrusznika, po lakierowa
niu, konserwacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 3.200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-77-51
NISSAN CHERRY, 1983 r., metalic. • 1.200 zł. Nysa. tel. 
077/433-07-02
NISSAN MAXIMA, 1991/92 r.. 166 tys. km, 2960 ccm, ben
zyna, V6, bordowy metalic, kpi. dokumentacja, centr. zamek, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., alum. felgi, tempomat, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, antena, stan ide
alny, -13.800 zl lub zamienię na droższy albo tańszy. Legni
ca, tel. 0601/17-06-01
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwiso
wany, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA QX, 1996 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
16W24 wersja amerykańska, skóra, drewno, aut. klimatyza- 
cja, kpi. dokumentacja, - 39.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-02-74
NISSAN MICRA, 1989 r^ 1100 ccm, czarny metalic, na za
chodnich tablicach • 750 DEM. Zgorzelec, tel. 0605/37-15-55 
NISSAN MICRA, 1990 r.,. 1200 ccm, benzyna, bordowy me
talic, - 7.800 zł. Lubin, tel. 076/842-37-75 
NISSAN MICRA, 1990 r., 100 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 
RO, szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -
1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
NISSAN MICRA, 1992 r., 94 tys. km, 1235 ccm, czarny 
metalic, katalizator, zużycie paliwa 5.51/100 km, garażowa
ny, II właściciel, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, 
-11.200 zł lub zamienię na Citroena BX, do 8.000 zł, uszko
dzony. Konin, tel. 063/243-55-00 
NISSAN MICRA, 1995/96 r„ 93 tys. km, 998 ccm, niebieski 
metalic, serwisowany, kupiony w salonie w kraju, -16.700 
zł. Brzeg, tel. 077/416-60-98,0608/52-84-91 
NISSAN MICRA, 1997/98 r„ 1000 ccm, morski, immobili
zer, - 21.000 zł. Świdnica, tel. 074/855-11-60 po godz. 21 
NISSAN MICRA GL, 1998 r., 57 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
poduszka pow. - 24.900 zł. Bielawa, tel. 0605/28-58-05 
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
kupiony w salonie, serwisowany, pod. powietrzna, • 22.700 
zł. Legnica, tel. 0601/33-48-04,0606/97-17-10 
NISSAN PRAIRE VAN, 1991/96 r., 2000 ccm, benzyna + 
gaz ekonomiczny, el. otw. szyby, lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, immobilizer, alarm, welur, lakierowane zde
rzaki, nowe części, - 19.500 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 
076/817-73-29,0502/34-04-46 
NISSAN PRAIRE MINI VAN,J992 r. pełne wyposażenie, 
klimatyzacja, stan b. dobry, - 20.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-04-19 po 20
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 167 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szy
berdach, el. wysuwana antena, spoiler, nowe opony letnie + 
4 opony zimowe z felgami, - 14.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-51-23
NISSAN PRIMERA SEDAN. 1991 r., 195 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, błękitny metalic, wspomaganie kier., 5-biegowy, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 12.800 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0603/77-93-71
NISSAN PRIMERA. 1991 r., 125 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, instal. gazowa, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, światła, 
podgrzewane lusterka i szyba, dzielona kanapa, welur, w 
Polsce od 99 r, - 16.200 zł lub zamiana. Zielona Góra, tel. 
068/320-70-93,0606/43-02-47 
NISSAN PRIMERA KOMBI. 1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 
kolor grafitowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, szyberdach, -13.500 zł. Strzelin, tel. 0601/59-61-24
NISSAłf PRIMERA SEDAN, 1992 r„ 170 tys. km, 1600 ccm, 
16V, benzyna, grafitowy metalic, garażowany, • 17.200 zł. 
Jawor, tel. 0503/12-56-74
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 154 tys. km, 2000 ccm, grana
towy, immobilizer, alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, RO, serwisowa
ny, stan b. dobry, -15.000 zk Legnica, tel. 0601/77-62-76 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, kolor grafitowy me
talic, pełne wyposażenie elektr., inst. gazowa, RO *  wzmac
niacz, stan b. dobry, - 14.000 zl. Ostrzeszów, tel. 
062/730-44-11 lub, 730-19-40 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny, centr. zamek, alarm, instalacja gazowa, • 12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/787-47-90,0603/85-13-81 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, tapicerka weluro
wa, radioodtwarzacz, centr. zamek, szyberdach, • 12.700 zł. 
Żary, tel! 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
NISSAN PRIMERA SLX, 1992/93 r„ 151 tys. km, 1600 ccm, 
czarny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, opony zimowe, ęentr. zamek, nie składany, - 14.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-50-76,0607/23-81-48 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, w kraju od 7 dni, -15.500 
zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17,0609/45-99-56 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, alarm, inst. gazowa, - 17.500 zł. Głogów, 
tel. 076/833-30-25
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wiśniowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., wszyst
kie el. dodatki, w kraju od 6 miesięcy, stan b. dobry, -15.000 
zł. Jawor, tel. 076/871-03-72
NISSAN PRIMERA. 1993 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, złoty metalic, sprowadzony w całości, pełna dokumenta
cja, ABS, RM, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welu
rowa tapicerka, el. otwierany szyberdach, reg. wys. pasów, 
świateł, stan b. dobry, - 16.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-37-86,0502/04-39-54

NISSAN PRIMERA, 1993 r.,.123 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, grafitowy metalic, kombi, el. reguł, lusterka, welu
rowa tapicerka, stan dobry, - 14.600 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-60-85,0607/08-94-34 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ABS, ceńtr. zamek, wspomaganie, kli
matyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka - 4.500 DEM + cło 
i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r., 68 tys. km, srebrny meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS, - 19.900 zl. Gubin, tel. 
068/359-46-08
NISSAN PRIMERA SEDAN,-1994 r„ 77.tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, 16V, szary metalic, 100 KM, 4-drzwiowy, centr. za
mek, immobilizer, wspomaganie kier., zderzaki w kolorze 
nadwozia, welurowa tapicerka, książka serwisowa, sprowa
dzony w całości, spoiler tylny „lotka", garażowany, sfan b. 
dobry, - 16.800 zl. Legnica, tel. 076/722-85-1 r  
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 148 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. felgi, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, - 22.500 zł. Rudna, tel. 
076/749-39-12; 076/749-98-33 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 156 tys. km, 1600 cćm* LX, 
beżowy metalic, wspomaganie kier., immobilizer, welurowa 
tapicerka, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 354-46-90 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 150 tys. km, 1600 ccm, jasny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, welur, immobilizer, el. 
reg. reflektory, - 18.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-54-33 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994r,,110 tys. km, 1600 ccm, 
16V, ciemnozielony metalic, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
wspomaganie, stan b. dobry, • 16.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-98-98,0606/82-42-82 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1996 r., 86 tys. km. 2000 ccm, 
diesel, ciemnozielony metalic, pełna el., ABS, poduszka, 
wspomaganie, halogeny, alum. felgi + kpi. kół zimowych, 
roleta, relingi, garażowany, stan idealny, RM - 30.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/749-67-89 
NISSAN PRIMERA, 1996 r„ 104 tys. km model z 1997 r., 
klimatyzacja, el. otw. szyby, I właściciel, książka serwisowa,
- 25.700 zi. Strzelin, tel. 0604/44-92-20
NISSAN PRIMERA, 1996 r„ 82 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, klimaty
zacja, centr. zamek, alum. felgi, halogeny, chromowe klam
ki, zderzaki w kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop", 
stan b. dobry, • 27.000 zł lub zamienię na Primerę TD lub 
Citroena Xantię. Wałbrzych, tel. 074/842-49-68, 
0606/23-48-26
NISSAN PRIMERA, 1996 r,, 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
jasnozielony metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa, 
II właściciel, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-11-82 
NISSAN PRIMERA, 1996 r„ 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, bogate wyposażenie, 
drewniane wykończenia, RM z panelem, dodatkowe światło 
„stop", kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 28.500 zł. Wro
cław, tel. 071/783-80-77,0608/37-05-75 
NISSAN PRIMERA, 1999 r.. 60 tys. km. 1800 ccm, granato
wy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, komputer, podgrzewane fotele, ra
dio + 6 głośników, welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, 
halogeny, kupiony w salonie, serwisowany, - 48.500 zł (moż
liwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 43 tys. km, 2000 ccm, TD, bia
ły, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek + pilot, alarm, radioodtwarzacz, alum. felgi, welur, 
chromowane klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowa
nia, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 34.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
NISSAN STANZA. 1982 r.. 199 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, - 1.300 zł. Głogów, tel. 0601/24-92-86 
NISSAN STANZA, 1982 r., 184 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, błękitny metalic, stan idealny, 5-drzwiowy, rozkładane 
fotele, RO Hitachi, garażowany, 5-biegowy, obrotomierz, 
wspomaganie kier., po remoncie blacharki, - 4.800 zł. Wro
cław, tel. 071/354-12-83,0502/33-90-19 
NISSAN STANZA, 1083 r., 177 tys. km, 1.600 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, RO z pilotem, stan b. dobry, - 3.300 
zł. Głogów, tel. 076/834-09-02,0602/75-68-82 
NISSAN SUNNY, 1980 r., 1700 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, po remoncie zawieszenia i silnika, zużycie paliwa - 
4.51/100 km, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 ^
NISSAN SUNNY 811.1982 r., 270 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, srebrny, katalizator, 3-drzwiowy, dzielona kanapa, nowe 
pierścienie, pasek rozrządu, pompa paliwa, tarcza sprzęgła, 
blacharka do remontu, -1.250 zł. Legnica, tel. 076/855-26-32, 
0606/31-61-42
NISSAN SUNNY, 1983/84 r., 1700 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie silnika, nadwozie do poprawek blacharskich i kon
serwacji, 5-biegowy, - 3.000 zł. Nowa Ruda, teł. 
074/873-32-22
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, diesel, szary metalic, 
b. oszczędny, stan dobry, • 3.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-67-03
NISSAN SUNNY SEDĄN, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, bia
ły, hak, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, niebieski metalic, stan 
b. dobry, garażowany, - 5.000 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-67-70
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 190 tys. km, 1700 ccm, 
ęjiesel, szałwiowy, 4-drzwiowy, po lakierowaniu, przegląd do
04.2002 rr - 5.300 zi lub zamienię. Jugowice, gm. Walim, tel. 
074/845-32-10
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, bia
ły, hak, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
NISSAN SUNNY, 1987 r., 165 tys. km, 1600 ccm, 16V, sele
dynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierowni
ca, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, - 7.800 
zł. Wałbrzych, teł. 074/832-33-75 po godz. 16 
NISSAN SUNNY N-13 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, benzy
na, biały akryl, po lakierowaniu, nowe sprzęgło, • 7.900 zł. 
Nysa, tel. 0602/55-99-21
NISSAN SUNNY, 1988 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, gara
żowany, stan b. dobry, • 8.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-80-08 
po godz. 18,0603/50-41-74
NISSAN SUNNY, 1988 r./1600 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, dzielona tylna kanapa, zderzaki w kolorze nad
wozia, z urzędu celnego, atrakc. wygląd, w kraju od tygo
dnia, - 7.200 zł. Lubin, tel. 076/842-41-41,0606/93-95-75 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1600 ccm, .beżowy metalic, stan 
b. dobry, 5-drzwiowy, katalizator, regulowana kierownica, 
blokada zapłonu, welurowa tapicerka, pełna dokumentacja,
- 7.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-87,0607/74-84-79 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 75 tys. km, 1700 ccm, diesel, sza
ry metalic, bez wypadku, zadbany, I właściciel, oszczędny, 
stan idealny, - 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
NISSAN SUNNY LX, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, I właściciel w kraju, garażowany, stan dobry, • 6.000 zł. 
Milicz, tel. 0502/87-66-54
NISSAN SUNNY N-13,1990 r., 170 tys. km; 1600 ccm, 12V, 
granatowy metalic, I właściciel w kraju, serwisowany na bie
żąco, el. lampy, RO Blaupunkt, dzielona tylna kanapa, - 8.900 
zł. Oława, tel. 0601/57-41-94
NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, 16V, wtrysk, 
srebrny metalic, stan idealny, oryg. lakier, zadbany, • 12.990 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 138 tys. km, 2000 ccm. diesel,

granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, J?M,.el..re.g. 
reflektory, kpi. dokumentacja, -'l3.500"żk Labln, tel. 
076/847-24-75 ; ": *
NISSAN SUNNY Y10 KOMBI, 1991/93 r„ 2000 ccm, diesel; 
biały, po wymianie silnika w 2001 r, reguł. wys. mocowania 
pasów, reg. kierownica, el. reg. reflektory, 5-biegowy, dzie
lona tylna kanapa, oznakowany, alarm + pilot, żabezp. przed 
kradzieżą, wspomaganie kier., sprowadzony w całości, RO 
stereo, oszczędny, reling, - 13.100 zl. Lubin, tel. 
0602/17-48-60
NISSAN SUNNY SEDAN, 1992 r., 80 tys. km; 1400 ccm; 
16V, ciemnogranatowy, oryg. lakier. 4-drzwiowy, radio, za
dbany, garażowany, nowe amortyzatory, stan b. dobry, -
13.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-38-39 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 135 tys. km, 1600 Ccm, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, RM, Mul-T-Lock,- 12.500 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-68-16 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1992 r„ 2000 ccm, diesel, bordo
wy metalic. wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. reg. 
reflektory, relingi dachowe, nowe klocki, reg. kierownica i fotel 
kierowcy, - 16.500 zł.-Legnica, tel. 0604/41 -80-47 
NISSAN SUNNY N-14, SEDAN, 1992 r., 150 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, 16V, kolor grafitowy metalic, radio, alarm, 
aktualny przegląd, zadbańy, stan b. dobry, • 10.200 zl. Wro
cław, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1993 r„ 112 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, 16V, czerwony, 4-drzwiowy, opony Michelin, ser
wisowany, kupiony w kraju, RO, pokrowce, alarm, stan techn. 
b. dobry, -15.800 zł lub zamienię na busa, w tej cenie. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0608/80-76-79 
NISSAN SUNNY LX, 1993 r., 117 tys. km, 1400 ccm,'l6V, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, ozna
kowany, alarm, RO + głośniki, kubełkowe fotele, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, garażowany, kierowca nie
palący, - 15.000 zł. Jawor, teł. 076/870-48-10 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1993 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, biały, stan b. dobry, na białych tablicach, • 6.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-11-26
NISSAN SUNN^, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm-, benzyna, 
brązowy metalic. 5-drzwiowy, techn. sprawny, oszczędny, 
nowe amortyzatory, kpi. opon zimowych, immobilizer alarm, 
-12.700 zł. Wrocław, tel. 0501/47-13-85 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic. hetch- 

ijack, 5-drzwiowy, komplet opon zimowych, stan b. dobry, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-46 
NISSAN SUNNY, 1994 r., 62 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, 3-drzwiówy, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, dzielona tylna kanapa, szyberdach el. otwierany, 
stan b. dobry, -15.800 zł. Wrocław, tel. 071/785-94-70 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1996 r., 88 tys. km, 140Q ccm, 
16V, perlowoniebieski, stan idealny, immobilizer fabryczny, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspomaganie, spoiler z 
dodatkowym światłem .stopu", kpi. dokumentacja, -.20.000 
zł. Głogów, tel. 0503/39-03-44

O LTCIT
OLTCIT CLUB, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, szary metalic, 
zarejestrowany, aktualny przegląd, radio, stan dobry, pilnie,
-1.400 zł lub zamienię. Janowice Wielkie, tel. 075/751*52-69 
OLTCIT CLUB, 1990 r„ 11Ó0 ccm, czerwony, -1.500 zł. Zie
lona Góra, tel. 0604/75-81-73 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, stan dobry, przegląd do 01.2002 r., el. otw. szyby, centr. 
zamek, - 1.650 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-44-30, 
461-22-17,0604/56-12-05
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław,. 
tel. 071/357-89-67

OPEL
O OPEL 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 01029791

OPEL ASCONA, 1978 r., 1900 ccm, benzyna, kolor śliwko
wy metalic, inst. gazowa, 2-drzwiowy, szyberdach, po lakie
rowaniu, welurowa tapicerka, alum. felgi 15", RO Sony f. 
głośniki, chromowane zderzaki, odrestaurowany, - 4.000 zł. 
Bardo. tel. 074/817-16-37
OPEL ASCONA B, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwio- 
wy. hak, obrotomierz, -1.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-54-68 
OPEL ASCONA, 1979 r., 200 tys. km, 2000 ccm. czerwony, 
czarny skórzany dach, - 2.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/818-14-06
OPEL ASCONA, 1981 r., 2000 ccm, diesel po remoncie sil
nika, do drobnych poprawek lakierniczych, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/399-86-87.0601/63-24-06 
OPEL ASCONA SEDAN. 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty 
metalic, szyberdach, alum. felgi, 4-drzwiowy, 5-biegowy. kpi. 
dokumentacja, stan dobry, - 3.200 zł. Raciborowice Górne, 
tel. 076/818-97-37
OPEL ASCONA, 1981 r., 133 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 2-drzwiowy, stan silnika b. dobry, szyberdach, aktual
ny przegląd, - 2.000 zł. Ruchocice 11, gm. Karkoniewice. 
woj. poznańskie, tel. 0605/61-52-85 
OPEL ASCONA C, 1982 r., 160 tys. km, 1600 ccm, brązo
wy, 5-biegowy, oryg. lakier, - 3.500 zł. Lubań, tel. 
075/722-33-79
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r„ 40 tys. km, 1300 ccm, 
OHC, zielony, instal. gazowa, przegląd do 06. 2002 r., po
krowce, - 3.000 zł lub zamiana z dopłatą do 3.000 zł: Wro
cław, tel. 0603/58-98-49
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r., 1300 ccm, benzyna
4-drzwiowy, instalacja gazowa, stan dobry, - 2.700 zł. Wro
cław. tel. 0605/20-69-30
OPEL ASCONA, 1983 r. po remoncie, - 2.800 zł. Zielona 
Góra. tel. 0503/05-58-67
OPEL ASCONA C, 1983 r„ 71 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, nowy akumulator, pokrowce, garażowa
ny, 5-biegowy, silnik OHC, radioodtwarzacz, zadbany, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 3.200 zl: Strzelin, tel. 
071/392-09-39,0606/27-97-38 
OPEL ASCONA, 1983 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
OHG, zielony metalic, hak, 4-drzwiowy, stan silnika b. do
bry, blacharki dobry, - 3.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-07-53 
OPEL ASCONA, 1983/84 r., 170 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny, do drobnych poprawek, zimowe .koła, stan dobry, • 2.350 
zj lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 075/732-59-61 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1600 ccm* diesel, ko
lor grafitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumu
lator (gwarancja), po remoncie silnika, hak, radio, zadbany, 
stan b. dobry, - 3.900 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-89 
OPELASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC. srebr
ny metalic, stan silnika b, dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, -
2.100 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78. 
0601/77-61-54
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OPEL ASCONA, 1984 r„ 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
stan dobry, • 3.600 zł. Prochowice, tel. 076/858-56-56. 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, inśt. gazowa, hak, 2 nowe opony, 5-bie
gowy, nowy akumulator, - 4.100 zł. Bolków, tel. 0604/17-95-67 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, OHC, grafitowy, instal. 
gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, blokada biegów, RO, 
alum. felgi, szyberdach, przegląd do 04. 2002 r; - 3.800 zł. 
Jawor, tel. 076/870-59-96,0600/89-15-17 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 158 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, brązowy, 4-drzwiowy, z urzędu celnego, I rej.
05.2001 r., welurowa tapicerka, RM, stan b. dobry, - 3.300 
zł. Kożuchów, tel. 068/355-47-17
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, OHC, rudy, instalacja 
gazowa, 5-drzwiowy, zadbany, - 3.500 zł. Lubawka, tel. 
075/746-76-43
OPEL ASCONA, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, brązowy, alu
miniowe felgi, szyberdach, wspomaganie kier., atrakcyjny 
wygląd, -  3.900 zł. Wrocław, tel. 071/784-64-81, 
0605/96-47-61
OPEL ASCONA SEDAN, 1984/85 r., 165 tys. km, 1600 ccm, 
OHC + gaz, 90 KM, seledynowy metalic, 4-drzwiowy, inst. 
gazowa Lovato (atest do 2009 r.), alum. felgi 14", nowe opo
ny, alarm + pilot, welurowa tapicerka, halogeny, dodatkowe 
światło .stop", RO z CD Pioneer +. korektor, dodatki, stan b. 
dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, b. oszcz)dny, -
5.300 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0603/31-10-21 
OPEL ASCONA C, 1985 r., 187 tys. km, 1600 ccm, S, srebrny 
metalic, 90 KM, 5-drzwiowy, po remoncie błacharki, udokum. 
przebieg, I właściciel, w kraju od 90 r, przegląd tech. dó
11.2001 r, stan dobry, - 4.800 żł. Lubin. tel. 076/846-10-64 
OPEL ASCONA, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, hak, RO, 5-biegowy, 5-drzwiowy, •
3.500 zł. Lubin, tel-076/749-46-98
OPEL ASCONA. 1986 r., 74 tys. km. 1600 ccm, diesel, bor
dowy, stan b. dobry, szyberdach, hak + części zamienne, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-85-46 lub, 0502/26-50-44 
OPEL ASCONA. 1986 r., 1600 ccm, niebieski metalic, nowe 
amortyzatory, nowy akumulator (gwarancja), RO, - 3.300 zł. 
Głogów, tel. 076/834-91-28
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, instal. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remon
cie silnika, nowe amortyzatory, alarm, szyberdach, nowe 
opony, hak, - 6.100 zł. Kamienna Góra, tel. 0604/24-09-72 
OPEL ASCONA, 1986 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, po wymianie silnika w 2000 r., stan b. dobry, -
7.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-36, 0606/39-80-95 
OPEL ASCONA SEDAN, 1986/87 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna + gaz, czerwony, kpi. dokumentacja, inst. gazowa 
na gwarancji, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kubełkowe fotele, spo
iler, alum. felgi, model przejściowy, stan techn. b. dobry, •
4.600 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
OPEL ASCONA S, 1986/96 r., 190 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski, wersja sportowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
instalacja gazowa, hak, przegląd 06.06.2002 r, - 5.000 zł. 
Rząsiny, tel. 075/784-40-83,0608/16-68-66 
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., ^800 ccm, czerwony, 
alarm, stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
OPEL ASTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, w kraju od 3 lat, I właściciel, zadbany, -
11.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-18-53
OPEL ASTRA GT, 1991 r., 99 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, 3-drzwiowy, szyberdach, RM, serwo, 
halogeny; fotele kubełkowe, • 12.300 zł. Leszno, tel. 
065/526-11-43,0600/35-13-43 
OPEL ASTRA. 1991 r., 1400 ccm, bordowy metalic, RO, 
hak, zadbany, - 11.800 zł. Żary, tel. 0608/35-00-89 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r., 1400 ccm, i hak, centr. 
zamek, oryginalny RO, relingi dachowe, rozeta, sprowadzo
ny w całości, rejestracja, - 13.200 zł. Pogorzela, teL 
0504/81-34-99
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, aluminiowe fejgi, wspomaganie kier., zderzaki w 
kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, inst. gazowa, atrakcyj
ny wygląd, - 12.800 zł lub zamienię na większy. Wałbrzych, 
tel. 074/843-40-22
O OPEL ASTRA, 1992 r., 80 tys. km, bordowy meta* 

lic, 3-drzwiowy, ABS, nie uszkodzony, • 10.500 zł., 
tel. 0608/05-28-15 81013541

OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r„ 130 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, biały, stan b. dobry, atrakc. wygląd, - 12.500 zł. Bo
janowo, woj. leszczyńskie, tel. 0606/98-20-46 
OPEL ASTRA, 1992 r., 106 tys. km, benzyna, bordowy me
talic, wspomaganie, szyberdach, radio, oclony w całości, bez 
wypadku. -12.800 zł: Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 •' 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 119 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, sprow. w całości, bez wypadku, 
kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry - 14.800 zł lub 
zamienię. Góra, tel. 065/543-28-78,0606/44-28-11 •' 
OPEL ASTRA CD, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
popielaty metalic, szyberdach, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, cena - 3.000 DEM + cło i transport 
lub 12.000 zł (po sprowadzeniu). Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie, szyberdach, stan dobry, zadbany, -13.600 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r„ 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, czerwony, ABS, RM, immobilizer, komputer, spor
towe zawieszenia, kierownica, alum. felgi, ospoilerowany,. 
szyberdach, wspomaganie, - 16.000 zł. Rawicz, tel. 
065/545-17-54,0601/93-24-39 
OPELASTRA, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, atra
mentowy, immobilizer, alarm, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. 
zamek, oryg. lakier, el. reg. reflektory, I właściciel, kpi. do
kumentacja, - 12.800 zł (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 
074/842-58-78
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, 
5-drzwiowy, bez wypadku, rok w kraju, alarm, RM oryginal
ne, alum. felgi, -12.700 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-75-33 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, biały, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, radio, szyberdach, welurowa tapicer
ka, roleta, relingi dachowe, bez wypadku, w kraju od. tygo
dnia, stan b. dobry, -13.900 zł. Jasień, tel. 068/371 -07-30 - 
OPELASTRA GT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, centr zamek, szyberdach, RM, 
bez wypadku, - 11.600 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 134 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czarny metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alum. felgi 16', komputer, ospoilerowany, alarm 
z domykaniem szyb, sportowy ukł. wydechowy, RM Sony, -
18.500 zł. Lubań, tel. 0600/55-23-3?
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, ABS, 136 
KM, RO, komputer, immobilizer, wspomaganie, el. reg. re
flektory, reguł, fotel kierowcy, ciemne szyby, alum. felgi, centr. 
zamek, obniżony, el. otw. szyby, - 15.500 zł. Lubin, tel. 
0605/05-85-01
OPEL ASTRA GLS, 1992 r., 105 tys. km, 16QÓ ccm, czer
wony, ospoilerowany oryginalnie, centr. zamek, I właściciel,
- 13.500 zł. Lwówek śl., tel. 075/782-56-03 po godż. 15 
OPELASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, RO, wspomaganie, stan techn. b. dobry, • 14.000 
zł. Milicz, tel. 071/383-00-78
OPELASTRA KOMBI. 1992 r., 160 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
niebieski, silnik Isuzu, roleta, wspomaganie kier., szyberdach,

centralny zamek, tylna kanapa składana i dzielona, stan b. 
dobry, el. reg. reflektory, • 14.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Paczków, tel. 0602/33-69-85,0604/63-73-60 
OPEL ASTRA, 1992 r., 155 tys. km, 1400 ccm, Pb/, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO ♦ 4 głośniki, I właściciel w kraju, 
zadbany, pełna dokumentacja, - 11.200 zł łub zamienię na 
inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
OPEL ASTRA, 1992 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kólorgrafitowy, 3-drzwiowy, sportowe zawieszenie, alum. 
felgi, szyberdach, atrakc. wygląd, - 13.500 zl/ Rawicz, tel. 
065/546-39-55
OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r„ 116 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, bez wypadku, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, radio, el. otwierane 
szyby, el. reg. reflektory, zderzaki i lusterka w kolorze, alu
miniowe koła, • 15.800 zł. Rawicz, tel. 0608/03-76-19 
OPELASTRA, 1992 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, garażowany, RO, - 14.500 zł. Sko- 
raszewice, tel. 065/573-71-10,0603/09-21-18 
OPELASTRA, 1992 r., 151 tys. km, 1700 ccm, diesel, per- 
łowobiały, w kraju od tygodnia, bez wypadku, oclony, radio 
Blaupunkt, wspomaganie kier., el. reg. światła, 5-biegowy, 
zadbany, garażowany, stan idealny, - 13.500 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-30-47,0605/63-18-27 
OPEL ASTRA, 1992 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwiowy, szyberdach, blokada skrzyni biegów, 
-10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-11-18 
OPELASTRA, 1992 r., 148 tys. km, 1700 ccm, TDI, wiśnio
wy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, RM + 12 głośników, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, elektr. antena, - 14.500 zł. Syców, tel. 062/582-01-91, 
0605/38-05-59
OPELASTRA GT, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor morski metalic, 106 KM, 3-drzwiowy, wspoma
ganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. reg. 
reflektory, kubełkowe fotele, komputer, dzielona tylna kana
pa, katalizator, serwo, alum. felgi, el. otw. szyby, obrotomierz, 
kompl. dokumentacja, - 12.600 zł. Syców, tel. 062/785-37-09 
OPEL ASTRA, 1992 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, zadbany, do sprowadzenia z 
Niemiec, - 11.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-07-66. 
0501/31-49-91
OPEL ASTRA, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, kombi, centralny zamek, halogeny, atrakcyjny wy
gląd, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, nie eks
ploatowany w kraju, zarejestrowany, stan techn. b. dobry, •
12.800 zł. Unikowice, tel. 077/431-63-78 
OPELASTRA, 1992 r., 135 tys. km, 1400 ccm, biały, w kra
ju od tygodnia, sprowadzony w całości zadbany, po prze
glądzie, oclony, kpi. dokumentacja, RO + 6 głośników orygi
nalnych. - 11.900 zł. Wrocław, tel. 0600/68-12-12 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r„ 112 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, centralny zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, radioodtwarzacz, roleta, stan b. dobry, -14.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-02-30,0607/60-82-38 
OPELASTRA, 1992 r., 110tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, RO, szyberdach, stan idealny, na zachodnich tabli
cach - 4.500 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 95 tys. km, 1400 ccm, kolor gra
fitowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. 
reflektory, dzielona tylna kanapa, I właściciel, nowy akumu
lator (gwarancja), kpi. dokumentacja, serwisowany, -13.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-65-66,0608/35-62-25 
OPELASTRA SEDAN, 1992/93 r., 102 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, bordowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowa
ny, bezwypadkowy, oryg. lakier i przebieg, kpi. dokumenta
cja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, halogeny, wspo
maganie kier., RO + głośniki, obrotomierz, welurowa tapi
cerka, książka serwisowa, bez korozji, - 14.600 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76, 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
niebieski metalic, szyberdach, wspomaganie kier., RO, alu
miniowe felgi, welurowa tapicerka, napinacze pasów, dzie
lona tylna kanapa, garażowany, • 15.500 zł (możliwość rat 
przez komis) lub zamienię na nowszego Opla. Kłodzko, tel. 
074/647-09-65,0604/87-53-33 
OPEL ASTRA, 1992/93 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, radio, welurowa tapicer
ka, atermiczne szyby, po przeglądzie i tłumaczeniu doku
mentacji, w kraju od tygodnia, bez wypadku, - 12.700 z ł , 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
OPELASTRA, 1992/93 r., 124 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., szyberdach, welurowa tapicer
ka, ABS, RO, przegląd, • 13.800 z ł, kup. zwoln. z opł. skar
bowej. Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPELASTRA GT, 1992/93 r „ 128 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, obrotomierz, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, RM, 
wyłącznik zapł., aluminiowe felgi, spoiler, I właściciel w kra
ju, stan b. dobry, - 11.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 
074/855-72-26,0606/32-06-40 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, termometr 
zewn., 5-biegowy, w kraju od 2 mies., możliwe raty, -12.900 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPELASTRA KOMBI GL, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy, szyberdach, roleta, immobilizer, RO Ken- 
wood + 6 głośników, zadbany, możliwe raty -14.100 zł lub 
zamienię na Corsę, Seata Ibizę • dopłacę. Wrocław, tel.
367-06-39,0501/29-92-63
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r„ 1600 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zadba
ny, stan b. dobry, -15.600 zł. Wrocław, tel; 071/348-77-19 
OPEL ASTRA GT, 1992/93 r„ 123 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowoczarny, 3-drzwiowy, I właściciel w kraju, szyberdach, 
kubełkowe fotele, spoiler, nowe opony, katalizator, RO, kpi. 
dokumentacja, stan techn. dobry, - 14.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-69-19,327-05-30 
OPEL ASTRA, 1992/Ś3 r., 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
bordowy metalic, bez wypadku, oryg. lakier, el. otw. szyber
dach, RM, sprowadzony w całości, - 13.800 zł lub zamienię 
na Fiata 126p albo Cinquecento. Ziębice, tel. 074/819-90-62, 
0600/81-45-48
OPELASTRA GSI, 1992/93 r?, 160 tys. km, 2000 ccm, kolor 
grafitowy metalic, bez wypadku, serwisowany, bez wypadku.
2.2001 r., ABS, komputer, wspomaganie, szyberdach, im
mobilizer, RM Grundig, kubełkowe fotele, stan b. dobry, ga
rażowany, I właściciel, - 16.000 zł. Żary, tel. 068/375-07-25 
OPEL ASTRA GT. 1992/94 r., 90 tys. km, 1800 ccm, El, 
czarny metalic, welur* RO Blaupunkt, fotele kubełkowe, szy
berdach, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, garażowany, bloka
dy, wspomaganie, -14.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-87-17 
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek,
-12.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1400 ccrff, biały, katalizator, 
sprowadzony w całości, zadbany, kpi. dokumentacja, 
5-drzwiowy, bez wypadku, oryg. lakier, • 14.800 zł. Lubin, 
tel. 076/844-35-22
OPELASTRA, 1993 r., 200 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy, automat, welur, centr. zamek, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 
341-95-18
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
centr. zamek, RO, opony zimowe, -12.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-23-98
OPEL ASTRA, 1993 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, stan dobry, garażowany, kpi. dokumentacja, hak,

- 13.000 zł. Bogatynia, tel. 0502/42-38-58, 075/773-21-01 
po godz. 20
OPEL ASTRA. 1993'r.,: 135 tys. km’, 16Ó0 ccm, biały, 
5-drzwiowy stan idealny, welurowa tapicerka, wspomaga
nie kier., centralny zamek, alarm ♦ pilot, RM, szyberdach, •
13.000 zł. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97 
OPELASTRA, 1993 r., 175 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, radioodtwa
rzacz, bez wypadku, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, -
14.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-19-76 
OPELASTRA, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, kombi, sprowadzony w całości, roleta bagaż
nika, relingi dachowe, szyberdach, centralny zamek, kubeł
kowe fotele, -14.300 zl (możliwość rat przez komis). Kłodz
ko, tel. 0609/25-72-66
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 93 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, kupiona w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, 
Mul-T-Lock, pełna dokumentacja, I właściciel, - 14.700 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/74-22-02
OPELASTRA KOMBI, 1993 r.. 92 tys. km, 1600 ccm  ̂ben
zyna, biały, relingi dachowe, roleta, centralny zamek, el. 
otwierany szyberdach, el. reg. światła, nie używany w Pol
sce, - 13.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
OPELASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm. granatowy, 
oclony w całości, bez wypadku, kpi: dokumentacja, I właści
ciel, welurowa tapicerka, RO, centr. zamek, wspomaganie, 
5-drzwiowy, książka serwisowa, stan idealny, - 14.800 zł. 
Legnica, tel. 076/862-69-12
OPELASTRA SEDAN, 1993 r., 77 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, oryg. RO, 
zwolniony z opłat skarbowych, - 14.300 zł. Leszno, tel. 
065/526-64-60,0605/69-32-90 
OPELASTRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, grana
towy metalic, 2-drzwiowy, wspomaganie, 5-biegowy; podusz
ka pow. kierowcy, el. reg. reflektory, spoiler, zadbany, na bia
łych tablicach - 3.400 DEM ♦ cło. Lubsko, tel. 068/371-81-86

OPEL ASTRA CABRIO, 1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, zielony metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by, radio, alum. felgi, sportowe zawieszenie, książka serwi
sowa, zderzaki i lusterka nadwozia, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja, - 21.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-58-53,075/782-29-99 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 116 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ra
dioodtwarzacz, miesiąc w kraju, zarejestrowany, ks. serwi
sowa, - 15.800 zl. Ostrów Wielkopolski; tel. 062/738-35-84. 
0501/22-10-43
OPELASTRA GSI, 1993 r., 112 tys. km, 2000 ccm, grana
towy metalic, ABS, komputer, wspomaganie kier., RO, alarm, 
ospoilerowany, kubełkowe fotele, podgrzewane i el. reg. lu
sterka, centr. zamek, hak, możliwość rat, -18.200 zł lub za
mienię na inny do 10.000 zł. Paczków, tel. 0606/72-64-42 
OPELASTRA, 1993 r., 115 tys. km, 1389 ccm, wtrysk, ciem
noniebieski, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, dzie
lone i rozkładane tylne siedzenia, RO + 6 głośników, hak, 
przegląd do 01.2002 r., alarm, garażowany, wymienione sprę
żyny zawieszeń i amortyzatorów, stan b. dobry, • 12.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-65-22 
OPELASTRA, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., 3-drzwiowy, radioodtwarzacz *  głośniki, kubeł
kowe fotele, zderzaki w kolorze nadwozia, - 13.700 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 0607/79-39-31 
OPELASTRA, 1993 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, wspomaga
nie, centr. zamek, RO, bez wypadku, -12.800 zł. Żagań. tel. 
068/477-65-65,0605/67-07-70 
OPELASTRA, 1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflek
tory, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, napinacze pasów, serwi
sowany, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, kpi. dokumen
tacja, stan idealny, • 13.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Żary, tel. 068/470-18-12,0605/83-18-33 
OPELASTRA KOMBI, 1993/94 r„ 112 tys. km, 1700 ccm, 
diesel stan b. dobry, bez wypadku, oclony w całości, zadba
ny, garażowany, - 16.300 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
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Wrocław, ul. Przemkowska 12, tel. 373-78-93 
czynne: pon.-pt. od 8 do 17, sob. od 8 do 14

OPELASTRA, 1993/94 r„ 1400 ccm, wtrysk sprowadzony 
w całości na kołach, w kraju od 3 dni, lepi. dokumentacja, 
książka serwisowa, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, RM, re
guł. wys. mocowania pasów, dzielona tylna kanapa, -14.000 
zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPELASTRA, 1994 r., 121 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
katalizator, model 95 r., 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
szyberdach, el. reg. refleJttory, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 14.800 zł. Bolków, tel. 
0603/08-04-75
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, tur
kusowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, 
poduszka pow., radio, hak, welurowa tapicerka, szyberdach, 
roleta, relingi dachowe, alum. felgi, - 17.900 zł. Jasień, tel. 
068/371-07-30
OPEL ASTRA, 1994 r.. 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, -
13.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
OPEL ASTRA, 1994 r., 1400 ccm. wtrysk, czerwony, 
Mul-T-Lock, oznakowany, kupiony w salonie, - 15.600 zł. 
Nysa. tel. 0604/85-84-37
OPELASTRA, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny metalic, poduszka pow., szyberdach, RM + głośniki, na
pinacze pasów, dzielona tylna kanapa, alarm + pilot, dodat
kowe światło .Stop’ , podnoszony fotel kierów., welurowa ta
picerka, stan b. dobry -16.100 zł. Wrocław, tel. 0501/84-81-52 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 75 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, relingi dachowe, wspomaganie kier., 
RO, el. reg. reflektory, sp/owadzony, bez wypadku, w kraju 
od od 3 dni, po przeglądzie, książka serwisowa, stan ideal
ny,’ - 16.300 zł. LWówek SI., tel. 075/782-54-84, 
0600/11-38-66
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, grana
towy, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi; centr. 
zamek, relingi dachowe, el. reg. i podg. lusterka, - 12.200 Zł. 
Brzeg, teł. 0504/92-00-56
OPEL ASTRA, 1994 r., 100 tys. km, 1700 ccm, turbo D 
3-drzwiowy, silnik Isuzu, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, - 20.000 zł. Częstochowa, tel. 034/323-27-77 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 5>drzwiowy, -
15.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80

OPELASTRA, 1994 r., 140 tys. km, 1700 ccm, TD, niebie
ski metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, el. wy
suwana antena, centr. zamek, RO, sprowadzony w całości, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, - 16.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-96-53
OPELASTRA, 1994 r., 80 tys. km, 1700 ccm, bordowy, 68 
KM, 3-drzwiowy, hak, RO i głośniki, stan b. dobry, udokum. 
pochodzenie, - 17.800 zł lub zamiana na droższy diesel. 
Legnica, tel. 076/856-15-68
OPEL ASTRA, 1994 r., 65 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, - 16.300 zł. Lwówek śląski, tel. 
0605/15-35-06
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 111 tys. km, 1700 ccm, die
sel, - 13.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-40-51, 
0605/25-59-07
OPELASTRA KOMBI. 1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, per- 
lowoczamy, relingi dachowe, szyberdach, centr. zamek, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi, bez wypadku, - 16.900 zl. Sule
chów, tel. 0604/59-98-75
OPELASTRA KOMBI, 1994 r„ 90 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, szyber
dach, pod. powietrzna, RO, książka serwisowa, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, silnik Isuzu, - 22.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-20-89
OPEL ASTRA. 1994 r.. 145 tys. km, 1700 ccm, TDi, grana
towy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
kubełkowe fotele, alarm + pilot, RM *  CD, - 17.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/11-75-12
OPEL ASTRA. 1994 r., 119 tys. km, 1600 ccm, Si, fioletowy 
metalic, 101 KM, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, centr. zamek + pjlot, poduszka pow., 4 
zagłówki, RM, - 17.500 zł. Żary, tel. 068/363-64-17, 
0602/75-27-17
OPELASTRA CARAVAN, 1994/95 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 2 poduszki pow., alum. felgi, szy

berdach, kpi. kól zimowych, napinacze pasów, • 18.000 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-50-92 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r„ 135 tys. km, 1700 Ccm. 
TDi. Isuzu, 82 KM, biały, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, RM * 6 głośników, 
5-drzwiowy, zadbany, obrotomierz, ekonomiczny, serwiso
wany, bez wypadku, stan idealny, • 19.900 zł. Nysa, tel. 
077/431-00-85,0606/34-90-54 
OPELASTRA KOMBI. 1994/95 r., 120 tys. km, 1700 ccnv 
Isuzu, turbo D, biały, I właściciel w Polsce, ABS, relingi, po
duszka, szyberdach, RO, wspomaganie, roleta, hak,' 18.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-06 
OPELASTRA, 1994/95 r„ 56 tys. km, 1400 ccm, MPi, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, model 95 r., 82 KM, obrotomierz, 
klimatyzacja, poduszka pow., immobilizer, atermiczne szy
by, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumenta
cja, - 17.200 zł. Wałbrzych, tel. 0607/74-06-53 
OPEL ASTRA GLS, 1995 r., 46 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, alum. felgi, RM, silnik 
ECOTEC, w kraju od miesiąca, halogeny, - 20.800 zł. Choj
nów. tel. 076/818-78-18,0607/05-07-75 
OPELASTRA, 1995 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, poduszka pow., el. reg. reflektory, radio, stan 
b. dobry, -15.400 zł. Grodków, tel. 077/415-90-17 
OPEL ASTRA, 1995 r., 110 tys. km, 1400 ccm, zielony, I 
właściciel, centr. zamek, welurowa tapicerka, immobilizer, 
poduszka pow., alarm, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry,
- 16.800 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 0606/12-23-05 
OPEL ASTRA, 1995 r„ 81 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
maska i błotnik do malowania, sprowadzony, - 12.200 zł. 
Jenków, tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
OPELASTRA, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspomaganie 
kier., szyberdach, el. reg. lusterka, podłokietnik, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, RM + CD + 6 głośników, alum. 
felgi 15*, garażowany, I właściciel w kraju, zadbany, stan 
idealny. - 22.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-62-15, 
0602/60-96-48
OPELASTRA. 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic,.2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, RM, rełingi dachowe,  ̂ 18.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-03:91,0605/63-27-78 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
biały, wspomaganie, pod. powietrzna, RM. • 19.100 Zł. Le
gnica, tel. 076/862-97-09
OPELASTRA, 1995 r.. 1400.ccm, biały, stylizowany na wer
sję GSi, 3-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm, radio, 
welurowa tapicerka, -15.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
OPELASTRA CABRIO, 1995 r„ 60 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
pomarańczowy, e|. szyberdach, el. otw. szyby, halogeny, 
alum. felgi, czarna tapicerka, el. reg. reflektory centr. za
mek, stan b. dobry, - 28.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0605/15-35-06
OPELASTRA, 1995 r., 62 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., relingi dachowe, 
RO + 6 głośników, stan b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię na 
VWT4. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-77,0602/48-45-29 
OPELASTRA, 1995 r., 70 tys. km, 1600ccm, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, Mul-T-Lóck, im
mobilizer, 2 poduszki powietrzne, - 17.200 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/738-35-84,0502/41-01-17 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm,. benzyna, biały, kombi, 
relingi dachowe, 2 poduszki powietrzne, stan b. dobry, -
17.500 zi (możliwe raty).-Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
OPELASTRA, 1995 r., 71 tys. km, 1600 ccm, ciemna zieleń 
metalic, wspomaganie, 2 poduszki, do malowania maska i 
błotnik, sprowadzony w 04.2001 r, kupujący zwolniony z opłat,
- 13.500 zł lub zamiana ńa inny do 4000 zł. Świdnica, tel. 
074/851 -63-87,0604/93-87-75
OPELASTRA KOMBI, 1995 r„ 86 tys. km, 1400 ccm, srebr
ny metalic, II właściciel w kraju, ABS, wspom. kierownicy, 
silnik wzmocniony, centralny zamek, szyberdach, relingi da
chowe, immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
poduszka powietrzna, oryg. lakier, sprowadzony w Całości w
06.2000 r, - 20.900 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
teł. 074/665-23-36,0608/57-73-74 
OPEL ASTRA, 1995 r., 54 tys. km, 1400 ccm kupiony w 
salonie, I właściciel, serwisowany, książka serwisowa, gara
żowany, pod. powietrzna, centr. zamek, Tytan Lock, alarm + 
pilot, RO Kenwood, -19.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-18-13, 
0603/43-81-40
OPEL ASTRA. 1995 r., 1400 ccm, biały, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, immobilizer, poduszka pow., centralny 
zamek, alarm, - 17.000 zł. Wrocław, tel. Ó71/325-95-42, 
0601/19-83-20
OPEL ASTRA SEDAN, 1995/96 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, - 20.000 zl. Pępo
wo, tel. 065/573-62-15
OPEL ASTRA SEDAN, 1995/96 r., 57 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny, 2 pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, RM, 
wspomaganie, serwisowany, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
349-38-45,349-11 -27
OPEL ASTRA. 1995/96 r., 24 tys. km, 14Q0 ccm, benzyna, 
biały, z salonu, bez wypadku, centr. zamek, alarm + pilot,

RO Sony, nowy ukł. wydechowy-i pasek klinowy, nowe kloc
ki i sżczęki hamulcowej nowe filtry powie&zar- 21.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-91-47
OPELASTRA, 1995/99 r., 106 tys. km, 1700 ccm. TDi. gra
natowy metalic, wspomaganie, szyberdaeh, oryg. radio *  6 
głośników, -17.600 zł. Nysa, tel. 0604/29-14-84 
OPELASTRA KOMBI, 1996 f., 230 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, - 23.000 zł lub zamienię na Forda Transita. 
Bogatynia, tel. 075/773-83-78 
OPELASTRA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, platy
nowy, konserwacja, nadkola, hak, listwy boczne, centr. za
mek* ABS, pilot, dodatkowe światło .stop*, • 21.500 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-72-73
OPELASTRA, 1996 r., 58 tys. km, 1400 ccm, MPi, wiśnio
wy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, poduszka pow., 
faktura zakupu, książka serwisowa, garażowany, oznakowa
ny, immobilizer, blokada skrzyni biegów, - 22.000 zł. Czerni
na, gm. Góra, tel. 065/543-67-19,0602/80-64-94 
OPELASTRA SEDAN, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, platy
nowy metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, RM 
Philips, immobilizer - 21.500 zł. Lubin, tel. 076/849-12-10 
OPEL ASTRA, 1996 r., 123 tys. km, 1700 ccm, TD, biały, 
stan dobry, -19.100 zł4ub zamienię na Fiata Seicento. Ła
giewniki, tel. 071/393-94-28
OPEL ASTRA, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ćcm, niebieski, 
wspomaganie kier., poduszka pow., radioodtwarzacz z RDS, 
garażowany, I właściciel, - 19.500 zł lub zamienię. Ostrów 
Wlkp., tel. 0604/23-13-45
OPELASTRA, 1996 r., 63 tys. km, 1700 ccm, TDS 5-drzwio- 
wy, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
el. antena, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, alumi
niowe felgi, poduszka pow., immobilizer, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, dzielona kanapa, radioodtwarzacz. -
24.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-80-52,0602/70-15-45 
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 80 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, niebieski metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, alum. felgi, RM, - 21.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49, 
0606/51-38-01
OPELASTRA, 1996 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, atra
mentowy metalic, klimatyzacja, 3-drzwiowy, alum. felgi, ha
logeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia. 5-biegowy, 
obrotomierz, el. reg. reflektory, RO z RDS, klimatyzowany 
schowek, reg. pasów, dzielone tylne siedzenia, pokrowce, 
alarm, centralny zamek, I właściciel, - 20.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-12-93,0604/52-69-35 
OPELASTRA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, centralny zamek, alarm, poduszka pow., garażowany, I 
właściciel, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-51-71 
OPEL ASTRA, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, hatchback, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, 5-biegowy, radio + 6 głośników, klimatyza
cja, wspomaganie, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, 4 
zagłówki, welurowa tapicerka, immobilizer, alarm + pilot, 2 
pod. powietrzne, ciemne szyby, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-67-40
OPEL ASTRA GL SEDAN, 1996 r., 69 tys. km, 1600 ccm. 
biały, stan b. dobry, ABS, aluminiowe felgi, poduszka pow., 
centralny zamek, napinacze pasów, szyberdach, el. reg. 
światła, immobilizer, blokada skrzyni biegów, zielone szyby, 
radioodtwarzacz, dzielona kanapa, lakierowane zderzaki, •
22.000 zł. Wrocław, tel. 0605/36-95-55 
OPELASTRA, 1996 r., 130 tys. km, 1600 ccm, grafitowo- 
perłowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, książka serwisowa, 
bez wypadku, atrakc. wygląd, stan idealny, - 20.900 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-46-59,0608/66-07-99 
OPELASTRA, 1996/97 r., 70 tys. km. 1700 ccm, TDS, gra
natowy metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, centr. zamek, immobilizer, • 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-37-27 .
OPEL ASTRA, 1996/97 r.. 100 tys. km. 1700 ccm, TDS, 
czerwony, stan b. dobry, pełne wyposażenie, - 21.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/393-30-40
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r„ 42 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspoma
ganie kier., relingi, wyświetlacz czasu, daty, temperatury, li
stwy boczne, czarne lusterka i zderzaki, regulowane fotele, 
dzielona tylna kanapa, zagłówki, garażowany, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, - 24.600 zł zamienię na tańszy, Opel 
Kadett, 126p, VW Golf, Renault. Wschowa, tel. 
065/540-42-17
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r, 67 tys. km, 1600 ćcm, 
benzyna, czerwony, immobilizer, ABS, 2 pod. powietrzne, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, relingi 
dachowe, pirotechniczne napinacze pasów, szyberdach, 
sprowadzony z Niemiec, - 22.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/359-49-62
OPELASTRA, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, 2 pod. powietrzne, RM - 22.999 
zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-17-37 po godz.20 
OPELASTRA KOMBI, 1997f., 67 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
złoty metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamekHel. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, radio, - 26.500 
zł. Lasocice, gm. Święciechowa, tel. 065/533-83-85 
OPELASTRA GL, 1997 r., 1600 ćcm, złoty metalic, kpi. do
kumentacja, inst. gazowa, wspomaganie, ABS, welurowa 
tapicerka, poduszka pow., kubełkowe fotele, halogeny, alum. 
-felgi, RM Blaupunkt, stan techn. b. dobry, - 20.900 zł (moż
liwe raty), lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
0602/36-07-03
OPELASTRA KOMBI, 1997 r„ 63 tys. km,. 1600 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, automatic. pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, - 27.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-40-58, 
0604/59-55-17
OPELASTRA SEDAN, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, ABS, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, automatic, halogeny, welurowa 
tapicerka, oryg. radio j głośniki, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, immobilizer, dodatk. opony zimowe, I właściciel 
w kraju, stan b. dobry, - 24.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-26-98,0502/33-73-36.0602/57-08-48 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 131 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, immobili
zer, centr. zamek, relingi dachowe, hak, garażowany, oryg. 
radio, - 25.500 zł. Głogów, tel. 076/834-53-61 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 
elektryka, hak, halogeny, welur, relingi, roleta, radioodtwa
rzacz, - 27.800 zł. Kępno, tel. 062/781-82-04 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 78 tys. km, 1700 ccm. TDS. 
bordowy metalić, ABS, radioodtwarzacz, relingi dachowe, 
roleta, poduszka pow., wspomaganie kier., centralny zamek, 
bez wypadku, stan idealny, - 25.900 zł lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
OPELASTRA. 1997 r., 40 tys. km. 1600 ccm, złoty metalic, 
3-drzwiowy, pełna dokumentacja, 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, el. otwierany szy
berdach, halogeny, radioodtwarzacz, immobilizer, dzielona 
tylna kanapa, - 21.000 zł. Nysa, tel. 077/433-18-86, 
0608/37-02-79
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 1700ccm; TDS,ciemnozie
lony, centralny zamek, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, el. otwierane szyby, 2 poduszki powietrzne, zadbany, 
stan b. dobry, zdjęcia, - 23.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-60-94,0604/14-20-98 
OPELASTRA. 1997/98 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, I właściciel, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy  ̂serwiso
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wany, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, garażowa
ny, stan b. dobry, - 25.400 zł. Lubin, tel. 076/843-63-97, 
0604/31-97-03
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 54 tys. km, bordowy, cen
tralny zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyzacja, 
relingi dachowe, automatic, - 23.500 zl. Lwówek śląski, tel. 
0604/82-66-07
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 
16V ecotec, biały, 90 KM, kupiony w salonie, ABS, podusz
ka powietrzna, centralny zamek, immobilizer, alarm + 2 pilo
ty, wspomaganie kier., hak, relingi dachowe, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa + 4 zagłówki, zadbany, - 24.800 
zł lub zamienię na mniejszy, tańszy. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
OPEL ASTRA CDX, 1997/98 r„ 56 tys. km, 1600 ccm, MPi. 
atramentowy metalic, ABS, radioodtwarzacz z RDS, klima
tyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, pełne wypo
sażenie elektr., halogeny, nowe opony, napinacze pasów, I 
właściciel, stan idealny, - 24.900 zł. Sobótka, tel. 
0604/14-21-23.0604/29-95-43 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 82 tys. km, 1700 ccm, 
DTL, srebrny metalic, wyprodukowany w listopadzie, ABS, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, zielone szyby, el. rea. i podgrzewane lusterka, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, relingi dachowe, roleta + siatka, -
39.500 zł. Leszno, tel. 0603/21 -58-97 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, pełne wypo
sażenie elektr., klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 5-drzwio
wy, - 34.500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-28-38, 
0607/45-16-73
OPEL ASTRA-II, 1998 r., 26 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
wersja Comfort, pełne wyposaż, elektr., szyberdach. - 35.000 
zł. Poznań, tel. 0601/76-52-70 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 
16V, biały, wyprodukowany w listopadzie, relingi dachowe, 
podłokietnik x2,4 pod. powietrzne, ABS. wspomaganie, RM 
+ CD + 8 głośników, książka serwisowa, kpi. dokumentacja 
(pojazd z leasingu), model Edition 2000, stan idealny, alarm, 
immobilizer w kluczyku, • 36.000 zi. Wrocław, tel. 
0607/10-46-61.0605/61-15-22 
OPEL ASTRA 1,1998 r., 1800 ccm, turbo D, zielony, 5-drzwio
wy, stan b. dobry. - 26.000 zł. Wrocław, tel. 338-02-01, 
0601/55-35-64
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czarny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, - 32.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-39-72
OPELASTRA-II KOMBI, 1998 r„ 1700 cćm, turbo D, grana

towy, I właściciel w kraju, stan techn. b. dobry, - 37.500 zł. 
Dobroszyce, tel. 071/314-17-49 
OPEL ASTRA II KOMBI. 1998 r., 2000 ccm, 16V wersja Ele- 
gance, pełne wyposażenie, - 37.000 zł. Grodzisk Wlkp., tel. 
061/444-93-92 po godz. 17,0608/42-10-16 
OPEL ASTRA IIELEGANCE, 1998 r„ 30 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, katalizator, bogate wyposażenie, - 39.000 
zł. Kalisz, tel. 062/502-90-21,0602/75-87-31 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 48 tys: km. 1600 ccm, 
benzyna, ciemnozielony, ABS, RO, centr. zamek + pilot, im
mobilizer, 4 pod. powietrzne, roleta, relingi, wspomaganie, 
alum. felgi, el. reg. reflektory, kpi. kół zimowych, stan b. do
bry, - 33.500 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 
0602/39-93-98,071/393-97-96 
OPELASTRA, 1998 r., 22 tys. km. 1600 ccm. 16V, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 4 pod. 
powietrzne, alum. felgi, centr. zamek z pilotem, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, - 33.000 zł. Milicz, 
tel. 0604/05-81-55
OPELASTRA, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 4-drzwiowy, pod. powietrzna kierowcy, centr. zamek, RO, 
alarm, dodatkowo kompl. opon zimowych, kupiony w salo
nie, bezwypadkowy, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 348-07-21 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r„ 26 tys. km, 1200 ccm, 
16V, biały, relingi dachowe, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-46-61
OPELASTRA CLASSIC, 1998/99 r., 31 tys. km, 1600 ccm 
kupiony w salonie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
pasy pirotechniczne, halogeny, blokada skrzyni biegów, I 
właściciel, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0600/45-00-95 
OPELASTRA KOMBI, 1999 r., 25 tys. km. 1600 ccm, czar
ny metalik, model Comfort, pierwszy właściciel, bezwypad
kowy, klimatyzacja, ABS. relingi. wspomaganie, alarm, -
44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-14-26 
OPELASTRA II, 1999 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciem
nozielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, 
serwisowany, bez wypadku, ABS, centralny zamek, podusz
ka pow., stan b. dobry, - 39.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/94-60-51
OPEL ASTRA II, 1999 r., 36 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, el. otw. szy
berdach, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm + 2 piloty, 
RO Blaupunkt, I właściciel, stan b: dobry + kpi. opon zimo
wych, - 37.500 zł. Chróścina Nyska, tel. 077/435-11-18, 
0606/96-25-30
OPELASTRA II, 1999 r., 11 tys. km, 1998 ccm, czerwony,
2-drzwiowy, ABS, 4 pod. powietrzne, system kontroli trakcji: 
komputer pokładowy, el. otw. szyby, wspomaganie, sporto
we zawieszenie, napinacze pasów, kubełkowe fotele, - 38.000 
zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
OPELASTRA II, 199^r., 22 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek + pilot, alarm, el. reguł, lusterka, immobilizer w 
kluczyku, welurowa tapicerka (jasna), RO Sony, halogeny, 
spoiler tylny, - 37.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/50-43-43 
OPELASTRA KOMBI, 1999 r„ 1600 ccm, 16V, granatowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia, - 39.000 
zl. Legnica, tel. 0503/66-18-92,0608/23-76-74 
OPELASTRA, 1999 r., 19 tys. km, 1400 ccm, niebieski, I 
właściciel, RM, alarm + pilot, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, stan idealny, - 29.000 zł. Lubin, tel. 076/847-05-60 
OPELASTRA II, 1999 r., 51 tys. km. 1400 ccm, 16V 5-drzwio
wy, bez wypadku, serwisowany. 2 poduszki pow., wspoma
ganie kier., alarm, blokada skrzyni biegów, garażowany, ku
piony w salonie, stan idealny, - 28 500 zl lub zamienię na 
tańszy, z salonu, bez wypadku. Namysłów, tel. 077/410-20-62 
po godz. 15
OPELASTRA II, 1999 r., 51 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, ABS, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, RM + 6 głośników, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, opony zimowe, - 35.000 zi. 
Polkowice, tel. 0601/37-13-30 
OPEL ASTRA II SPORT. 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, ABS, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., 
centralny zamek, Mul-T-Lock, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ny szyberdach, radio sterowane z kierownicy, - 37.000 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-09-16 
OPELASTRA II KOMBI, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 
czarny metalic, komfortowy, klimatyzacja, ABS, relingi da
chowe, wspomaganie, alarm, immobilizer, el. reg. lusterka i 
szyby, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, RM, - 44.000 zi. 
Wrocław, tel. 0601/74-14-26
OPELASTRA II KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 1^00 ccm, 
16V, Ecotec klimatyzacja, ABS, TCSD, ASR, el. reg. luster
ka i 4 szyby, automatic, centr. zamek * 2 piloty, sprowadzo
ny z Niemiec, - 39.900 zł. Świerzawa, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0606/81-66-46
OPELASTRA SEDAN, 1999 r., 40 tys. km, 1400 ccm. Pb, 
8V, granatowy, stan b. dobry, zadbany, welurowa tapicerka, 
el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, ekonomiczny, immobi

lizer w kluczyku, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, •
25.800 zł. Wrocław, tel. 0605/54-30-34 
OPEL ASTRA CLASSIC. 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, 60 
KM, biały, garażowany;'kupiony w salonie, przeglądy, RDS,
1 właściciel, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-73-57 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 
16V, granatowy, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel,
2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, reguł, fotel kierowcy, RO, - 31.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-15-88
OPELASTRA li, 1999 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 16Vecotec, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS TCx. 4 poduszki powietrz
ne, pełne wyposażenie elektryczne, komputer, skórzana kie
rownica, rądioodtwarzacz + CD, skórzana tapicerka, alarm, 
immobilizer, aluminiowe felgi 16", pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 43.000 zł. Wrocław, tel. 0607/24-98-24 
OPEL ASTRA, 1999 r., 28 tys. km, 1700 ccm, TDi, biały, 
kpi. dokumentacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 5-drzwio
wy, garażowany, - 40.500 zł lub zamienię na tańszy, (możli
we raty). Żary, tel. 0602/51-02-64 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999/00 r„ 60 tys. km, 2000 ccm, 
16V, ECOTEC, DTI książka serwisowa, klimatyzacja, pod. 
powietrzne, centr. zamek, pilot, relingi dachowe, ABS, wspo
maganie, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, roleta, alarm, 
komputer, welurowa tapicerka, immobiiizer, kpi. dokumenta
cja, nie eksploatowany w kraju, stan, • 39.900 zł (wolny od 
podatku) lub zamienię na samochód do 20.000 zl. Kępno, 
tel. 062/781-20-77,0608/33-56-17 
OPELASTRA II, 1999/00 r., 9 tys. km, 1600 ccm, 16V;zie
lony metalic, pełna dokumentacja. 5-drzwiowy, pełne wypo
sażenie oprócz klimatyzacji i skóry, - 31.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-73-73,0502/40-91-08 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999/00 r., 48 tys. km, 1700 ccm, 
TDi, zielony metalic, bez wypadku, 4 poduszki powietrzne, 
ABS, el. szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., 
alarm, relingi dachowe, siatka, oryginalne radio, w kraju od 
tygodnia, stan idealny, - 41.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-15-10
OPELASTRA. 1999/00 r„ 9 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i 
klimatyzacji, do lakierowania 3 elementy, - 31.000 zł lub za
mienię na tańszy. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
OPEL ASTRA II GL, 2000 r.. 116 tys. km. 1686 ccm, DTI, 
ciemnozielony metalik, immobilizer, poduszka powietrzna dla 
kierowcy i pasażera, szyby przyciemniane, wspomaganie, 
głośniki, reling dachowy, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, 
zamek centralny, blokada dźwigni zmiany biegów, • 53.000 
zł. Rawicz, tel 065/545-29-80 
OPEL ASTRA 11 KOMBI, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, RM, ga
rażowany, - 42.000 zl. Poznań, tel. 061/444-68-52, 
0607/48-22-67
OPEL ASTRA II, 2000 r.. 30 tys. km, 2000 ccm, TDI, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadze
nia ze Szwajcarii -10.000 DEM. Legnica, tel. 076/862-79-71. 
0604/94-32-12
OPELASTRA II, 2000 r„ 43 tys. km. 1400 ccm. 16V, srebr
ny, Comfort, 90 KM, kombi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, przystosowany na 
ciężarówkę, zarejestrowany na 5 osób, alarm, I właściciel, 
serwisowany, kupiony w salonie, - 44.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-22-57,0606/11-77-06 
OPELASTRA II, 2000 r., 18 tys. km, 1700 ccm, DTi, srebr
ny metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspoma
ganie kier., centralny zamek, ABS, klimatyzacja, - 49.000 zi. 
Opole. tel. 0604/75-24-61
OPELASTRA II, 2000 r., 17 tys. km. 1600 ccm. 16V, perło- 
woszary, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., immobilizer, 
centralny zamek *  pilot, 4 poduszki powietrzne, klimatyza
cja, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, efregul. lusterka, 
RM, pełna dokumentacja, - 41.000 zł. Strzelin, tel. 
0605/34-85-78
OPEL ASTRA CLASSIC, 2000 r.,K19 tys. km, 1400 ccm, 
18V, granatowy, 60 KM, hatchback, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie kier., centr. zamek, reguł, fotel kierowcy, ciemne 
szyby, RO oryginalny, listwy boczne, kupiony w salonie, ser
wisowany, stan idealny, • 31.900 zł. Wrocław, tel. 
071/345-62-00 lub. 0601/70-08-64 i 
OPEL ASTRA II. 2000 r.. 37 tys. km. 2000 ccm, DTH, biały, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, alum. felgi, reguł, fo
tel kierowcy, reg. kierownica, immobilizer, internet http:/fo- 
to.pop.pl t00057, - 49.000 zi lub zamienię na tańszy, diesel. 
Wrocław, tel. 0503/92-70-37
OPELASTRA KOMBI, 2000 r., srebrny metalic, bftgate wy
posażenie, - 44.500 zł. Żary, tel. 0609/28-50-63 
OPEL CALIBRA, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie, ABS, el. szyberdach, RO, bez wypadku, alupi. 
felgi, -15.900 zł. Wrocław, tel. 0501/57-17-90 
OPEL CALIBRA, 1991 r.; 145 tys. km, 2000 ccm, biały, nowy 
lakier, I właściciel, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, sportowy ukł. wydechowy, białe zegary, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, - 16.000 zł. Olesno, tel. 034/358-34-95 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy, 
centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, atrakc. wygląd, alum. 
felgi, kpi. kół zimowych i letnich, - 17.000 zł (moźl. wyst. 
fakt. VAT). Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V bogate wyposaże
nie, - 16.500 zł. Małachowo, gm. Dolsk, woj. poznańskie, 
tel. 0607/04-56-67
OPEL CALIBRA, 1991 r., 172 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, katalizator, ABS, szyberdach, el. reguł, lu
sterka (podgrz.), reg. pasów, el. reg. reflektory, centralny 
zamek, alarm, blokada zapłonu, aluminiowe felgi, zadbany, 
-18.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-82-28 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, biały, ABS, wspo
maganie kier., klimatyzacja, peine wyposażenie elektrycz
ne, szyberdach  ̂radio Sony, alum.ielgi, 3 alarmy, 150 KM, -
18.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/376-30-05
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski me
talic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, - 18.500 zł. Sulechów, 
tel. 0604/59-98-75
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, obniżony, 
duży spoiler tylny, aluminiowe felgi, klimatyzacja, RO z RDS, 
sportowy wydech, ospoilerowany, el. reguł, lusterka, alarm, 
centralny zamek, ABS, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, •
18.000 zl lub zamienię na mniejszy samochód. Walim, tel. 
074/845-70-60 po godz. 18
OPEL CALIBRA. 1992 r., 120 tys. km. 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, klimatyzacja, wszystkie ęl. dodatki, felgi 16”, -
16.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/327-90-99,0607/81-19-98
OPEL CALIBRA, 1992 r.. 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, ABS, komputer, szyberdach, aluminiowe felgi, alarm, 
oznakowany, stan idealny, - 19.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/75-49-67
OPEL CALIBRA, 1992/96 r., 132 tys. km. 2000 ccm, czer
wony, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, 
alarm, alum. felgi 16', welurowa tapicerka, -16.200 zł. Wro- 
cław, tel. 0601/73-20-98
OPEL CALIBRA, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, turbo, 
śliwkowy, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokładowy,

klimatyzacja, I właściciel, kpi. dokumentacja. Wałbrzych, tel. 
074/810-32-05, 0609/28-36-85 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • AG0220 www.auto- 
gielda.com.pl)
OPEL CALIBRA, 1993 r., 184 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, SRS, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, immobilizer, -
18.500 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
0604/61-02-42
OPEL CALIBRA, 1993 r., 107 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, spoiler, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi, - 19.100 zł. Polkowice, tel. 
076/847-93-44,0608/67-51-05 
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 CALIBRA, 1993 r„ 99 tys. km, 2000 ccm, śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pa
sów, el. otwierane szyby, szyberdach, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, aluminio
we felgi, sportowy wydech, spoiler, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-83-53,0607/63-28-10 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk, żółty, serwo, 
ABS, centr. zamek, alarm. RO, el. otw. szyby, szyberdach, 
szyby przyciemnione, • 22.500 zl. Szczecin, tel. 
0600/21-67-37
OPEL CALIBRA, 1996 r., 108 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2x poduszka pow., elektr. otw. 
szyby. el. podgrzewane lusterka, welur, blokada kierownicy, 
- 29.000 zł. Lubin, tel. 076/843-67-06, 0607/26-87-06 
OPEL CALIBRA, 1997 r., 130 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
niebieski, ostatni model, - 38.000 zl. Leszno, tel. 
0603/78-64-46
OPEL CORSA, 1985 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
klocki, łożyska przednich kół i przeguby, RO Bayaria-, prze
gląd do 2002 r, - 4.800 zł. Kępno, tel. 062/781-11-48 
OPEL CORSA, 1986 r., 137 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, lakierowane zderzaki, po wymianie łożysk i ha
mulców, stan bardzo dobry, zadbany, - 5.000 zl. Kłodzko, 
tel. 0608/02-93-18
OPEL CORSA, 1986 r.. 104 tys. km, 1200 ccm, OHC, ben
zyna, srebrny metalic, katalizator, 5-drzwiowy, garażowany, 
w Polsce od 2000 r., z urzędu celnego, udokum. pochodze
nie, - 6.600 zł. Bielawa, tel. 074/645-33-75 
OPEL CORSA, 1986 r., 1300 ccm 5-biegowy, alum. felgi, 
kubełkowe fotele, garażowany, stan b. dobry, - 5.200 zl lub 
zamienię na VW Passata kombi z 1986/87 r., 1600 D. Gło
gów, tel. 076/834-53-05 •
OPEL CORSA, 1986 r„ 1050 ccm, benzyna, granatowy, stan 
dobry, kpi. dokumentacja, bez wypadku, - 5.500 zł. Głuszy
ca, tel. 074/845-96-52
OPEL CORSA. 1986 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, garażowany, zadbany, pełna dokumenta
cja, bez wypadku, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-91-63 
OPEL CORSA, 1986 r., 1200 ccm, czerwony, na białych ta
blicach • 450 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, biały, stan techn. 
b. dobry, - 5.900 zł. Wojkowice, tel. 071/316-57-10 
OPEL CORSA GT, 1987 r., 1300 ccm 5-biegowy, stan do
bry, na zachodnich tablicach • 700 DEM. Żary, tel. 
0604/28-83-88
OPEL CORSA. 1988 r., 1200 ccm, benzyna, biały, z urzędu 
celnego, nowe amortyzatory, nowa pompa wodna, 2-drzwio
wy, stan silnika i blacharki dobry, - 6.200 zł. Braszowice, tel. 
074/816-98-06
OPEL CORSA SKŁADAK, 1988 r., 130 tys. km 1000 ccm, 
wiśniowy, • 7.300 zł. Stare Bojanowo, gm. Śmigiel, tel. 
065/518-55-81,0604/86-99-34 
OPEL CORSA, 1988 r., benzyna, czerwony, wzbogacona 
deska rozdzielcza, 3-drzwiowy, komputer, na białych tabli
cach, stan b. dobry, - 2.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-66-08
OPEL CORSA. 1989 r., 130 tys. km. 1000 ccm. benzyna, 
szary metalic, bez wypadku, w kraju od 1996 r., przegląd do
3.2002 r., książka serwisowa, obrotomierz, immobilizer, RM, 
dzielone tylne siedzenia, dodatkowe światło .stop', - 7.500 
zł. Gubin, tel. 068/359-55-52,0607/36-25-37 
OPEL CORSA. 1989 r., 110 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, kpi. dokumentacja, zadbany, I wła
ściciel • 6.600 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-61-42 
OPEL CORSA, 1989 r., 147 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-27-10,0607/12-16-08 
OPEL CORSA, 1989 r., 131 tys. km. 1200 ccm, OHC, czar
ny, garażowany, stan b. dobry, bez wypadku, nowy wydech, 
tarcze,.klocki, szczęki hamulcowe, pasek rozrządu, - 8.300 
zł. Wrocław, tel. 071/333-70-33,0609/07-53-65 
OPEL CORSA, 1990 r., 42 tys. km, 1400 ccm, biały, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.000 zł lub za
mienię na Fiata Cinquecento, Seicento, z dopłatą. Bojano
wo, tel. 065/545-73-57 po godz. 15 
OPEL CORSA, 1990 r., 118 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
wtrysk, granatowy, 3-drzwiowy, RO, ospoilerowany, atrakc. 
wygląd, w kraju od roku, • 7.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/29-77-37
OPEL CORSA, 1990 r., 90 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
wiśniowy, nowe opony, 3-drzwiowy, zadbany, bez korozji, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach - 620 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, biały, 2-drzwiowy, na 
zachodnich tablicach - 850 DEM. Zgorzelec, tel. 
0602/32-98-17
OPEL CORSA, 1991 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, stan dobry, - 7.000 zł. Diużyna Dol
na, gm. Pieńsk, tel. 075/771 -84-86 
OPEL CORSA, 1991 r., 78 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały,' 3-drzwiowy, zadbany, bez wypadku, sprowadzony z 
Niemiec, - 7.800 zł. Poznań, tel. 061/877-70-49, 
0601/40-12-32
OPEL CORSA, 1991 r., 1500 ccm, diesel, czarny, 5-drzwio- 
wy, hak holowniczy, garażowany, - 9.500 zł. Syców, tel. 
062/785-34-04,0606/65-75-42 
OPEL CORSA SWING, 1991 r„ 95 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, biały, oryginalny szyberdach, hak, RM, w kraju od 1998 
r., nowe opony, stan techn. b. dobry, zadbany, udokumerUo- 
wane pochodzenie, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/359-51-42 
OPEL CORSA. 1991/92 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, bez 
wypadku, w kraju od 3 dni, - 9.900 zł (kupujący nie płaci 
podatku). Wschowa, tel. 065/540-32-10. 065/540-65-81. 
0601/59-12-38
OPEL CORSA, 1992 r., 60 tys. km, 1000 ccm, czerwony, do 
sprowadzeni, na gotowo • 7.500 zł. Bielany, tel. 
076/857-45-15,0603/78-63-67 
OPEL CORSA A, 1992 r„ 90 tys. 1<m, 1400 ccm. wtrysk, 
fioletowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, radio, stan do
bry, - 10.000 zł. Głogów, tel. 076/834-34-15 
OPEL CORSA, 1992 r.. 84 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy, 
pełna dokumentacja, zadbany, RM, dzielona tylna kanapa, 
listwy boczne, tylna szyba ogrzewana, konserwacja, gara

żowany, • 8.800 zł. Kłodzko, tel. 074/868-78-12, 
0608/39-85-49
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm,, benzyna, wiśniowy. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, • 10.500 zł (możliwe raty). Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312^53-41, 312-63-41 
OPEL CORSA, 1992 r., 110 tys. km, 1200 ccm, biały, 
5-drzwiowy, stan idealny, - 9.200 zł. Rawicz, tel. 
065/545-34-87,546-15-39,0602/51-84-62 
OPEL CORSA, 1992 r., 90 tys. km, 1500 ccm, diesel, turku
sowy, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 11.800 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-87, 
0605/03-23-79
OPEL CORSA C|TY, 1992 r., 87 tys. km, .1000 ccm, szary 
metalic, gaźnik, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, RO, głośni
ki, alarm, przegląd do 06.2002 r., stan techn. b. dobry, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-82-06 
OPEL CORSA, 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
szary metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości 02.2001 
r., zarejestrowany, katalizator, radio, - 10.500 zł lub zamie
nię na tańszy. Wrocław, tel. 071/362-19-38,0608/89-80-67 
OPEL CORSA, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, I 
właściciel w Niemczech, zadbany, do sprowadzenia, - 8.000 
zł. Bielany, tel. 076/857-45-15,0603/78-^3-67 
OPEL CORSA, 1993 r., 72 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czer
wony, oryg. lakier, w kraju od 10 dni, katalizator, 3-drzwiowy, 
nowa deska, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pa
sów, nowy akumulator i opony, tarcza, docisk, deska roz
dzielcza, oszczędny, zadbane wnętrze, stan techn. silnika i 
karoserii b. dobry, - 9.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
OPEL CORSA B. SWING, 1993/94 r., 85 tys. km, 1200 ccm. 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, w kraju od. tygodnia, oclony, 
zarejestrowany, bezwypadkowy, oryg. lakier i przebieg, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO + głośniki, bez korozji i wgnie
ceń, el. reg. reflektory, termometr, dzielona tylna kanapa, 
serwisowany, - 14.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Ka
mienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
OPEL CORSA B, 1993/94^., 90 tys. km, 1600 ccm, GSi, 
Ecotec, niebieski metalic, wspomaganie kier., ABS, szyber
dach, el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, reg. lam
py, kubełkowe fotele, alum, felgi, ukł. wydechowy Remus, 
ospoilerowany, sportowe pedały i kierownica, oclony w cało
ści, - 14.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., alum. 
felgi, alarm, blokada, komputer, RO, stan b. dobry, -14.200 
zł. Potoczek, tel. 076/831-23-70,0604/22-09-51 
OPEL CORSA. 1993/97 r., 62 tys. km, 1200 ccm, srebrny, 
metalic, 5-drzwiowy, katalizator, 5-biegowy, nowy akumula
tor, nowe opony (2 szt.), nowa rura wydechowa, dużo no
wych części, - 12.500 zł. Milicz, tel. 071/384-02-74 
OPEL CORSA B, 1994 r., 95 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, oclony w całości, eł. reg. lusterka, radio,
- 13.900 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83
OPEL CORSA B, 1994 r., 107 tys. km, 1500 ccm, diesel 
czarny, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od 
tygodnia, centr. zamek, el. reg. reflektory, atermiczne szyby,
- 15.900 zl. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL CORSA, 1994 r., 114 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor morski metalic, 5-biegowy. 3-drzwiowy, katalizator, ter
mometr zewnętrzny, wersja Joy, RO Philips + 6 głośników, 
el. reg. i podgrzewane lusterka, welurowa tapicerka, inst. 
gazowa prod. holenderskiej, nowy akumulator + zapasowa 
skrzynia biegów (5), stan dobry, - 14.500 zl. Wrocław, tel. 
071/367-76-08
OPEL CORSA, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
fioletowy akryl, stan b. dobry, 5-drzwiowy, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, 4zagłówki, dzielona kanapa, oryginalny 
RM, el. reg. reflektory, sprowadzony w całości, I właściciel w 
kraju, pełna dokumentacja, stan idealny, - 15.800 zł. Pacz
ków, tel. 0606/94-20-14
OPEL CORSA, 1994 r., 61 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, alarm, RO, inne dodatki, - 15.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-23-28
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, fioletowy, 3-drzwiowy, 
katalizator, garażowany, pełna dokumentacja/zadbany, -
14.800 zł. Syców, tel. 062/785-34-04,0606/65-75-42 
OPEL CORSA. 1994 r., 100 tys. km, 1200 ccm. niebieski 
metalic, aluminiowe felgi, 3-drzwiowy, RM, dodatkowe 4 opo
ny, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 0502/33-68-82 
OPEL CORSA. 1994 r„ 104 tys. km, 1500 ccm, diesel, bia
ły, 3-drzwiowy, RM, "15.200 zł. Wrocław, tel. 071/355-03-33 
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
turkusowy metalic, szyberdach, radio, aluminiowe felgi 15”, 
stan b. dobry, - 15.600 zi. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
OPEL CORSA, 1994/95 r., 1200 ccm, wtrysk, czarny, spro
wadzony w całości na kołach, w kraju od 3 dni, kpi. doku
mentacja, centr. zamek, el. reg. reflektory, RM, atermiczne 
szyby, bez wypadku, -14.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL CORSA B, 1994/95 r., 98 tys. km, 1400 ccm, biały, 
3-drzwiowy, ABS, immobilizer, wspomaganie, 5-biegowy, 
termometr zewn., w kraju od 2 mies., możliwe raty, -14.900 
zł lub zamienię. Trzebnica, tej. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL CORSA, 1995 r., 55 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer fabryczny, RM + 
6 głośników, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, •
17.500 zł. Jawor, tel. 0607/52-42-26 .
OPEL CORSA, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
serwisowany, sprów. na nowych zasadach, stan b. dobry, do 
lakierowania maska i błotnik - 12.000 zł. Jenków, gm. Wą
droże Wielkie, tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm, 16V, czarny, obniżony, 
poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, -
17.300 zł. Prochowice, tel. 0604/06-73-86 
OPEL CORSA, 1995 r., 105 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany w ASO, 
zapasowe koa z oponami zimowymi, alum. felgi, garażowa
ny, - 20.000 zł. Grodziszczene, tel. 074/850-12-67 
OPEL CORSA, 1995 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, radioodtwarzacz, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 16.800 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/736-50-20,0501/36-65-97 
OPEL CORSA, 1995 r., 103 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czar
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, nowe opony, alarm, -
15.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-55-05
OPEL CORSA, 1995/96 r.. 69 tys. km, 1200 ccmr Ecotec, 
fioletowy metalic, el. reguł, lusterka, dodatkowe światło .stop*, 
wskaźnik temp. powietrza, zegarek, radioodtwarzacz, stan 
b. dobry, - 16.300 zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-55 
OPEL CORSA, 1995/96 r., 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna 
poduszka pow., bez wypadku, do sprowadzenia, -16.500 zł. 
Legnica, tel. 0503/66-18-92.0608/23-76-74 
OPEL CORSA. 1996 r.. 42 tys. km, 1200 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, immobilizer, obrotomierz, radio, • 18.600 zł. Lesz
no, tel. 065/529-25-79
OPEL CORSA, 1996 r., 65 tys. km, 1200 ccm. seledynowy, 
poduszka pow., katalizator, RM, alum. felgi *  opony zimo
we, I właściciel, -19.900 zł. Syców, tel. 062/785-30-44 
OPEL CORSA, 1996 r„ 48 tys. km, 1200 ccm, kolor wiśnio
wy, 3-drzwiowy, immobilizer, RM, hak, - 18.000 zi. Kalisz, 
tel. 062/592-68-92

OPEL CORSA, 1996 r., 76 tys. km, 1200 ccm, biały, 2 pod. 
powietrzne, bez wypadku, RM, zadbany, - 16.500 zł. Legni
ca, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 
OPEL CORSA SWING, 1996 r., 72 tys. km. 1400 ccm. sza
ry metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. 
felgi, nowy akumulator, garażowany, - 18.000 zi. Mrokocim, 
tel. 074/817-70-76
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
OPĘL CORSA, 1996 r., 76 tys. km, 1400 ccm, biały, I wła
ściciel, kupiony w salonie, 2-drzwiowy, stan b. dobry, • 15.800 
zł. Oława, tel. 071/313-44-29
OPEL CORSA, 1996 r., 70 tys. km, 1200 ccm. wtrysk 
3-drzwiowy, - 18.000 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
OPEL CORSA, 1996 r., f400 ccm, bjaiy, 5-drzwiowy, stan 
dobry, -17.^00 zł. Syców, tel. 0502/43-81 -20 
OPEL CORSA, 1996 r., 1400 ccm, zielony, 3-drzwiowy, we
lurowa tapicerka, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, radio, pod. powietrz
na, - 19>.500 zł. środa Śląska, tel. 0605/04-25-48 
OPEL CORSA. 1996 r., 80 tys. km, 1700 ccm, diesel, czar
ny, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, alarm, bez wy
padku, stan b. dobry, -16.500 zł. Wrocław, tel. 0602/82-98-52 
OPEL CORSA, 1996 r., 65 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, centr. 
zamek, obrotomierz, poduszka pow. kierowcy, el. otw. szy
by, alarm, wyświetlacz/reguł, fotela kierowcy, • 19.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/60-85-81
OPEL CORSA. 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm, diesel 
3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel w kra
ju, pod. powietrzna, RO. -16.800 zł. Wrocław, tel. 354-55-02 
dom, 0602/79-64-3f
OPEL CORSA B. 1996 r., 112 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, środkowy wyświe
tlacz, centralny zamek, alarm + pilot, zderzaki i lusterka w 
kolorze, radioodtwarzacz Blaupunkt, oszczędny, stan b. do
bry, silnik Isuzu, 60 KM, - 18.000 żł. Wrocław, tel. 
0600/85-75-53
OPEL CORSA, 1996/97 r., 50 tys. km, 1400 ccm. perłowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., central
ny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby i szyber
dach, el. reg. reflektory, radio, książka serwisowa, 5-drzwio
wy, - 19.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-12-57 
OPEL CORSA, 1997 r., 86 tys. km, 1200. ccm, biały. 2 po
duszki pow., immobilizer, alarm, radio oryginalne, stan b. 
dobry, - 21.000 zł. Legnica, tel. 076/721-76-80 po godz. 18 
OPEL CORSA, 1997 r„ 63 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, centralny zamek, alarm, 2 poduszki powietrzne.
1 właściciel, z salonu, serwisowany, garażowany, -16.000 
zł. Brzeg, tel. 077/444-38-45
OPEL CORSA. 1997 r., 54 tys. km, 1400 ccm, 16V, 90 KM, 
biały, 3-drzwiowy, pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, RM + głośniki, alarm + pilot, I właści
ciel w kraju, - 19.400 zł. Brzeg, tel. 077/416-46-60, 
0609/35-24-14 -
OPEL CORSA, 1997 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., sprowadzony na nowych 
zasadach, - 21.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Leszno, 
tel. 0609/65-28-65
OPEL CORSA, 1997 r., 80 tys. km, T195 ccm,-ciemnozielo
ny metalic, kupiony w salonie, alarm, centralny zamek + pi
lot, radioodtwarzacz Philips, zadbany, 5-drzwiowy, - 22.000 
zł. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 0608/01-88-83 
OPEL CORSA, 1997 r., 41 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, obrotomierz, immobilizer, termometr zewn., kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 17.800 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-07-61
OPEL CORSA, 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm, benzyna z 
salonu, centralny zamek, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ARB, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, - 19.900 zł. Paczków, tel. 0606/40-36-78 
OPEL CORSA, 1997 r., 1400 ccm, żółty, wspomaganie, 2 
poduszki powietrzne, alum. felgi, otwierany dach, -18.800 
zł. Turek, tel, 063/278-33-33.0602/55-69-26 
OPEL CORSA. 1997 r.. 72 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, radio, centralny zamek, kubełkowe fotele, stan 
b. dobry, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 0603/64-34-32 
OPEL CORSA, 1997/98 r.. 36 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centralny zamek, reg. reflektory, dzielona 
kanapa, 3 zagłówki z tyłu, 3-drzwiowy, kupiony w Polsce w 
salonie, kpi. opon zimowych, - 19.800 żł. Kłodzko, tel. 
074/867-46-92
OPEL CORSA, 1997/98 r„ 50 tys. km. 1000 ccm. 12V, Eco
tec, czarny metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach,
2 pod. powietrzne, cena - 5.000 DEM + cło i transport lub
19.000 zł (po sprowadzeniu). Leszno, tel. 0502/16-00-17 
OPEL CORSA, 1998 r., 52 tys. km, 1500 ccm, turbo D, czer
wony, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi, welurowa 
tapicerka, I właśćiciel, -18.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-11-11 
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km. 1000 ccm, czarny. 
3-drzwiowy, wspomaganie, RO, ekonomiczny, - 20.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/732-01 -55 po godz. 19
OPEL CORSA. 1998 r„ 30 tys. km, 1000 ccm, 12V ECO
TEC. czerwony, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, radio
odtwarzacz, el. reg. świateł, c. zamek, stan b. dobry, - 21.500 
zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-03-52 
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km. 1000 ccm. ECOTECH, 
12V, czarny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia. ABS, 2 
pod. powietrzne, EPS, el. reg. reflektory, szyberdach, RM * 
RDS (oryginalne, nowego typu), zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 21.600 zł. Sławęcin, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/66-49-89
OPEL CORSA, 1998 r., 65 tys. km, 1700 ccm, diesel, wi
śniowy metalic, I właściciel, kupiony w kraju, garażowany, 
szyberdach, alarm, immobilizer, centralny zamek, stan do
bry. - 17.800 zł. Wrocław, tel. 0606/89-63-57 
OPEL CORSA. 1998 r., 58 tys. km, 1400 ccm, zielony, ku
piony i serwisowany w kraju, alarm, immobilizer, el. otw. szy
by, el. reg. i podg. lusterka, centr. zamek, 2 poduszki pow., 
alum. felgi, kpi. kół zimowych, radio + zmieniacz CD, dzielo
ne tylne siedzenia, bez wypadku, • 26.500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-57-34,0604/75-83-19 
OPEL CORSA, 1998 r., 29 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, z salonu, I właściciel, central
ny zamek, alarm + 2 piloty, immobilizer, RO, - 22.800 zł (moż
liwość rat lub zamiany). Złoty Stok, tel. 074/817-50-01, 
0604/17-92-85

O OPEL CORSA 1.6 TD, 1999 r., 43 tys. km, srebr
ny, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, radio CO, oryginalne el. reg. lusterka, ob- 
rotomierz, techn. sprawny, 2 elementy do lakie
rowania, kupuj, zwolniony z opłaty skarbowej. W 
ofercie Corsa 1.2 z 1993 r., 80 tys. km, turkuso
wy, 5-drzwiowy oraz Corsa z 1996 r., srebrny,
3-drzwiowy, za 24.500 zł do uzg. Rawicz, tel. 
0605/78-94-65,0605/22-90-89 01033001

OPEL CORSA B, 1999 r., 35 tys. km, 1700 ccm, diesel, czar
ny, silnik Isuzu, wspomaganie kier;, poduszka powietrzna 
kierowcy, centr. zamek, - 25.000 zł lub zamienię. Jarocin, 
tel. 0503/03-49-13
OPEL CORSA ECOTEC. 1999 r.. 7 tys. km, 1000 ccm, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, •
22.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/25-59-07, 
0607/58-17-40
OPEL CORSA, 2000 r., 15 tys. km, 1000 ccm, 12V, ECO-
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TEC. czarny, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., wspomaganie 
kier., w kraju od 2 miesięcy, kpi. dokumentacja, • 25.000 zł 
lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Oleśnica, tel. 
0605'i 1-26-18,0607/53-43-23 
OPEL CORSA, 2000 r., 3 tys. km, 1500 ccm, diesel, niebie
ski, wspomaganie, 3-drzwiowy, - 23.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 0605/25-59-07,0607/58-17-40 
OPEL KADETT B, 1975 r., 1200 ccm, benzyna, żółty, stan 
dobry, silnik .na chodzie", dużo nowych części, nowy silnik, 
skrzynia biegów 141, drzwi, maska, ukł. wydechowy, • 600 zł. 
Klenica, tel. 068/352-36-25
OPEL KADETT, 1976 r., 68 tys. km, 1200 ccm; benzyna, 
żółty, techn. sprawny, nowy akumulator, w ciągłej eksploata
cji, b. dużo części zamiennych, - 1.300 zł. Chojnów, tel. 
076/818-77-04
OPEL KADETT, 1978 r„ 1200 ccm, benzyna, brązowy, w 
ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 3.000 zł. Sobin, tel. 
076/845-96-90
OPEL KADETT, 1980 r., 1600 ccm, niebieski, stan dobry, -
2.200 zł. Bogdanów, tel. 071/346-17-38
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, do remontu, - 1.500 zł lub zamienię. Bo
lesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
OPEL KADETT, 1980 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna + 
gaz, niebieski, I rejestracja w kraju w 1992 r., wa>ny prze- 
glŃd, OC, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 4-biegowy,
1.5-roczna inst. gazowa, ekonomiczny, po wymianie paska 
rozrz)du, przegubów, klocków hamulcowych, estetyczny 
wygINd, hak, pokrowce, RM, kopaki, - 3.450 zł lub zamienię 
na inny w tej cenie. Brzeg Opolski, tel. 0602/19-43-73 
OPEL KADETT. 1980 r., 1300 ccm, OHC 5-drzwiowy, nowy 
wydech i bębny ham, - 3.Ó0Ó zł. Praszka, gm. Wieluń, tel. 
0604/14-96-47
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
nowe opony, hak, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, - 2.300 
zł. Stoszowice, tel. 074/818-13-73 
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, -1.700 zł. Świdnica, tel. 074/852-95-82 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, nowy lakier, 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Bielawa, tel. 0606/12-93-01 
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 38 tys. km, pomarańczo
wy, nowy lakier i tapicerka, stan b. dobry, - 2.800 zł. Jawo- 
rzyna-Śląska, tel. 074/858-77-28 
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, OHC, brązowy 
metalic, nowy ukł. hamulcowy, alum. felgi, obrotomierz, po 
wymianie silnika, stan b. dobry, zadbany, stan blacharki do
bry, aktualny przegląd, - 2.500 zł. Jelenia Góra. tel. 
075/761-03-87

OPEL KADETT, 1981 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
żółty, instal. gazowa, hak, szyberdach, drugi w częściach, -
3.200 zł. Nowy świętów, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-72-13 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, S OHC, czerwony, aktu
alny przegląd, hak, 3-drzwiowy, po wymianie tłumików, stan

dobry, w ciągłej eksploatacji, • 3.200 zł. Oława, tel. 
0602/60-49-67
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 90 tys. km, 1300 ćcm, ben
zyna, OHC, brązowy, 3-drzwiowy, inst. gazowa z 94 r., w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 12.2001 r., blacharka do 
remontu, -1.600 zł. Świdnica, tel. 074/853-59-57 
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, aluminiowe felgi, nowe opony, RM + głośniki, waż
ny przegląd, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
OPEL KADETT D, 1981 r., 1200 ccm, benzyna, żółty, ty
dzień po przeglądzie, w kraju od 1995 r., RM + głośniki, alum. 
felgi, zagłówki, po remoncie kapitalnym blacharki, magnety- 
zer, hak, atrakc. wygląd, oszczędny 7 1/100 km, sportowy 
ukł. wydechowy, b. dobry stan silnika, oleje syntetyczne, stan 
dobry, - 2.599 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/50-30-72 
OPEL KADETT, 1981/82 r„ 96 tys. km, 1300 ccm, OHC. 
biały, po remoncie silnika, po remoncie blacharki, po wymia
nie pompy hamulcowej, serwo, nowe amortyzatory i alterna
tor, nowy układ wydechowy, nowy akumulator i szczęki, nowe 
klocki, przegląd do 06.2002 r, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0605/26-37-14
OPEL KADETT, 1982 r.. 110 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, szyberdach, stan silnika dobry, z urzędu celnego, 
w kraju od 1998 r., zadbane wnętrze, - 2.400 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-14-26,0608/42-59-67 
OPEL KADETT, 1982 r., 1800 ccm, wtrysk, niebieski meta
lic, alum. felgi, szyberdach, hak, - 1,700 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, Forda Taunusa 2-drzwiowego. Ozimek, gm. Opo
le, tel. 077/465-33-23
OPEL KADETT, 1982 r., 77 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, 5-drzwiowy, przegląd do 05.2002 r, - 3.900 zł. Świd
nica. tel. 074/852-40-62
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r„ 1300 ccm. OHC, czerwo
ny, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, w ciągłej 
eksploatacji, naprawy bieżące blacharki, - 2.800 zł lub za
mienię na ciągnik rolniczy, w tej cenie. Ubocze, gm. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-11-14
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r„ 1300 ccm, OHC, niebieski,
2-drzwiowy, nowy przegląd, pokrowce, opony b. dobre, opła
cone OC, wymieniony akumulator, do poprawek, • 2.100 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/782-85-30 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel szyberdach, -
3.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-11-99,0608/05-29-80 
OPEL KADETT, 1983 r.. 130 tys. km, 1300 ccm, OHC, brą
zowy, nowe opony, stan b. dobry, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, radio, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/878-35-39, 
0605/85-58-00
OPEL KADETT CL, 1983 r.. 180 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, biały, szyberdach, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, do poprawek blacharskich, stan silnika 
dobry, - 2.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-24^30 po godz. 
18,0601/87-24-98
OPEL KADETT, 1983 r.. 1300 ccm, OHC, bordowy, 2 nowe 
opony, nowy tłumik, 5-biegowy, 5-drzwiowy, silnik w b. do
brym stanie, stan ogólny dobry, - 1.800 zł. Lubań, tel. 
075/724-13-13
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, in
stal. gazowa, szyberdach, alum. felgi, ważny przegląd i OC, 
hak, nowe opony, klocki, końcówki drążków, 3-drzwiowy, -
2.700 zł. Lubań Śl., tel. 0602/88-64-11
OPEL KADETT, 1983 r., 230 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kpi. dokumentacja, stan techn. dobry, w cią
głej eksploatacji, bez wypadku, blacharka do lekkich popra
wek, - 2.500 zl. Namysłów, tel. 077/410-38-34 
OPEL KADETT, 1983 r., 1200 ccm, benzyna, zielony meta
lic, zadbany, atrakcyjny wygląd, po remoncie silnika i bla
charki, - 3.900 zł. Pleszew, tel. 062/742-23-93 
OPEL KADETT KOMBI. 1983 r„ 85 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony, stan techn. dobry, stan silnika b. dobry, - 90Ó zł. 
Tyniec Legnicki, tel. 076/858-01-43,0607/50-89-36 
OPEL KADETT GTE, 1983 r., 1800 ccm, wtrysk, żółty, szy
berdach, fotele Recaro, sportowy tłumik, aluminiowe felgi,
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 3.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99,0608/23-90-95
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, RO - kieszeń, zadbany, oszczędny, bez wypad

ku i korozji., stan b. dobry, - 3.700 zł. Wałbrzych, tef.' 
•074/848-53-96,0608/45-97-13 
OPEL KADETT, 1983 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szerokie opony, fotele Recaro, techn. sprawny, - 
2.250 zł. Wrocław, tel. 071/344-58-47 
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1200 ccm, benzyna, kolor 
ceglasty, 5-drzwiowy, przegląd do 01,2002 r., po remoncie 
silnika, nowe sprzęgło, tylna szyba ogrzewana, opony zimo
we, RO, dodatkowe światło „stop", do poprawek blacharskich,
- 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-07-72,0609/51-35-99 
OPEL KADETT GL, 1983 r., 180 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, biały, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, szy
berdach, 5-drzwiowy, ekonomiczny, przegląd do 12.2001 r, -
2.100 zł. Zielona Góra, tel. 0601/87-24-98
OPEL KADETT, 1983/84 r., 1300 ccm, benzyna automatic, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.400 zł. 
Szczecin, tel. 0607/58-67-39

OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1200 ccm, niebieski,
3-drzwiowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.300 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/762-1549,075/755-78-53
OPEL KADEtT, 1984 r., 1600 ccm, diesel OHC, srebrny 
mę.talic, 3-drzwiowy, kubełkowe fote]e (.łezka"), ro częścio
wym remoncie silnika, przegląd do 03.2002 r., bez korozji, -
4.000 zł lub zamienię na VW Santanę, Audi, benzyna+gaz. 
Bogatynia, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/40-50-38 
OPEL KADETT, 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, hak, zarejestrowany do 2002 r., do po
prawek lakierniczych, w ciągłej eksploatacji, star\ dobry,, -
1.850 zł lub zamienię na pick-up, lub stary motocykl. Brzeg, 
tel. 077/412-94-08 po godz. 20 
OPEL KADETT, 1984 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
OHC, biały, wymieniony pasek rozrządu, progi, nadkola, nowe 
świece, przewody wysokiego napięcia, stan b. dobry,
4-drzwiowy, 4-biegowy, - 4.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-38-17,0608/62-61-96
OPEL KADETT. 1984 r.. 105 tys. km, 1300 ccm, OHC, czer
wony, hak, szerokie zderzaki z .łezki", ciemne szyby bocz
ne, światła, sportowa kierownica, • 3.900 zł. Niwnice, gm. 
Lwówek Śląski, tel. 0607/82-12-63 

OPEL KADETT GTE, 1984 r.. 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT, 1984 r„ 1300 ccm, OHC, niebieski, 4-drzwio
wy, oryg. lakier, zadbany, garażowany, RM, stan techn. i bla
charki b. dobry, - 3.700 zł. Starczów, tel. 074/817-43-12 
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 2-drzwiowy, bagażnik, hak, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-18-73
OPEL KADETT, 1984 r., 190 tys. km, 1300 ccm, OHC, bor
dowy, 3-drzwiowy, RO, nowy ukł. wydechowy, stan b. dobry,
- 3.500 zł. Wrocław, tel. 789-68-26
OPEL KADETT, 1984 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, ospoilerowany, sportowy wygląd, RM, stan b. dobry, -

4.200 żł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza lub inny. Wro
cław, tel. 071/784-34-11
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 cćm, diesel, biały, taksówka, 
ważny przegląd i legalizacja taksometra, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0502/26-90-66
OPEL KADETT, 1985 r„ 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
automatic, po remoncie blacharki i silnika w 99 r., dokum. z 
Urzędu Celnego, stan b. dobry - 4.950 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/51-59-13
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, RO, zadbany, nowe łożyska, ukł. hamulcowy, 
stylizowany na GSi, nowe tablice, stan dobry, • 4.600 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0602/87-76-80 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, kość słonio
wa, 4-drzwiowy, 5-biegowy, model .łezka", pełna dokumen
tacja, szyberdach, - 4.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32 
OPEL KADETT, 1985 r., 1200 ccm, czerwony, zadbany, szy
berdach, - 4.200 zł. Lubań, tel. 075/646-08-11 po godz. 16, 
0604/80-89-73
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Miejska Górka, tel. 0608/61-32-53 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, OHC, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, tylna lotka, aluminiowe felgi, stan 
dobry, przegląd do 2002 r, - 5.500 zł lub zamienię na droż
szy. Nowa Sól, tel. 0600/53-28-95 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, OHC, szary metalic, 
sprowadzony w całości, szyberdach, 5-biegowy, zadbany, 
garażowany, II właściciel, nowy akumulator, nowe opony, 
ważny przegląd, stan b. dobry, nowe części, • 4,900 zł lub 
zamienię na tańszy, może być uszkodzony. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel, żółty, 
stan tech. idealny, 4-drzwiowy, garażowany, - 5.900 zł lub 
zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r„ 1300 ccm. benzyna, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, stan 
b. dobry, - 5.600 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT, 1985 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
grafitowy, kubełkowe fotele, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-67-75
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r„ 75 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony metalic, .łezka", 5-drzwiowy, obrotomierz, reg. wys. 
pasów, szyberdach, RO + panel, nowy akumulator, po wy
mianie silnika w 1998 r.. po wymianie sprzęgła, łożysk kół, 
przegląd do 04.2002 r, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-07 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, niebieski, .łezka", nowa 
blacharka i lakier, szyberdach, alarm, 3-drzwiowy, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/785-99-86 
OPEL KADETT, 1985 r., 90 tys. km, 1400. ćcm, benzyna, 
biały, 2-drzwiowy, • 5.500 zł. Wymiarki, tel. 068/360-42-09 
OPEL KADETT KOMBI, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, zderzaki w kolorze nadwozia, blokada zapłonu, hak, 
kpi. dokumentacja, nie składany, po wymianie filtrów i oleju, 
atrakc. wygląd, pilne, - 5.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-26-51,0604/89-58-64 
OPEL KADETT KOMBI, 1985/88 r., 1300 ccm, benzyna, bia
ły, na białych tablicach. Brzeg Dolny, tel. 071/319-51-08, 
0600/26-70-71
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, zielony, stan b. 
dobry, U 7.000 zł. Chróstnik, tel. 076/846-83-14, 
0606/27-60-41
OPEL KADETT, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, nowy lakier, w ciągłej eksploatacji, - 5.200 
zł. Góra, tel. 065/543-30-30
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebie
ski, szyberdach, alum. felgi, 2-drzwiowy, roleta bagażnika, 
stan tećhń. i blacharki b. dobry, - 6.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-18-01
OPEL KADETT GSI, 1986 r.f 1800 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi 
15", radio, komputer, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w całości, atrakc. wygląd, - 6.100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-11-43,0602/52-65-63

OPEL;KADETT SEDAN, 1986 r., 135 tys. km, 1600 ccm,' 
diesel, niebieski'ńjetalio, po remoncie silnika, nowy akumu
lator, RO, hak, • 6.800 zł. Borów, gm. Radwanice, tel, 
076/831-17-49
OPEL KADETT, 1986 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, zadbartyT- 6.200 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-18-05
OPEL KADETT GSI, 1986 r., szary metalic, deska digital, 
ospoilerowany, hak, szyberdach, kubełkowe fotele, - 6.400 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90,0604/31-72-76 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., diesel, beżowy, 3-drzwio
wy, przegląd do 11.2001 r, - 5.000 zł. Bukowice, gm. Krośni
ce, woj. wrocławskie, tel. 0605/43-49-68 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan dobry, - 3.500 zł. 
Jordanowo, gm. Świebodzin, tel. 0607/51-70-04 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 26 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, granatowy, 4-drzwiowy, po remoncie blacharki, lakie
rowaniu, - 5.300 zł. Kościelnik Średni, gm. Leśna, tel. 
075/721-60-91,0604/70-02-76 
OPEL KADETT, 1986 r., 170 tys. km, 1300 ccm, beftzyńa, 
brązowy metalic, 5-drzwiowy, garażowany, hak, oznakowa
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, • 5.600 zł. Lubin, 
tel. 076/846-83-09
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
garażowany, stan b. dobry, .łezka", 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
szyberdach 2-stopniowy, RO, nowe przednie amortyzatory, 
nowe blachy, kpi. dokumentacja, - 6.800 zł. Nysa, tel. 
077/433-20-19
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986 r., 1200 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, .łezka", spoiler, płetwa, do lakierowania, nowe 
opony - pilne, • 4.250 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0605/92-62-75
OPEL KADETT, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, .łezka", szyberdach, kubełkowe fotele, obroto
mierz, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, obniżony, ospo
ilerowany, atrakc. wygląd, alarm ♦ pilot, prawe drzwi do na
prawy, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT GSI, 1986 r.. 1800 ccm, czarny, szyberdach, 
deska digital, wspomaganie, el. reg. lusterka, sportowe za
wieszenie i tłumik*, kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, -
5.700 zł. Zielona Góra. tel. 068/323-04-98,0607/74-59-93 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 190 tys. km. 1300 ccm, 
benzyna, brązowy metalic, po remoncie blacharki, nowy ukł. 
wydechowy i katalizator, garażowany, stan b. dobry, - 6.300 
zł. Kłodzko, tel. 0603/68-57-89 
OPEL KADETT SEDAN. 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, złoty 
metalic, 4-drzwiowy, 4-biegowy, stan dobry, na białych tabli
cach, • 2.550 zł. Sobieszów, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT, 1986/87 r., 1600 ccm, zielony metalic, .łez
ka", zadbany, garażowany, stan idealny, nowe opony i aku
mulator, • 5.900 zł lub zamienię na inny. Szklary, gm. Ka
miennik, tel. 077/431-24-20
OPEL KADETT, 1986/94 r., 118 tys. km, 1600 ccm, diesel,

szary, .łezka", garażowany, po remoncie blacharki i lakiero
waniu. zadbany, stan silnika dobry, kpi. dokumentacja,
3-drzwiowy, - 7.000 zł lub zamienię na mniejszy, o poj. do 
1200 ccm, do 6.000 zł. Lipno k. Leszna, tel. 065/534-01-14 
OPEL KADETT, 1986/96 r., 140 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
czerwony, .ezka", 3-drzwiowy, I właściciel w kraju, niepalŃ- 
cy, RO, dodatkowe światło .stop", zadbany, stan techn. b. 
dobry, - 6.300 zl. Świdnica, tel. 074/640-69-11,0503/50-02-84 
OPEL KADETT GSI, 1986/96 r., 1800 ccm, czarny, deska 
digital, szyberdach, alum. felgi, alarm, - 6.700 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 345-28-37,0608/68-34-88 
OPEL KADETT GSi, 1987 r., 2000 ccm, OHC, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, deska digital, stan techn. 
idealny, kpi. dokumentacja, - 6.500 zł. Dobrzeń Wielki, tel. 
0603/11-20-47
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, garażowany, alarm, centr. zamek, alum. 
felgi, RO, zadbany, - 7.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-87-22
OPEL KADETT, 1987 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, spoiler tylny, lusterka w kolorze nad
wozia, stan techn. b. dobry, - 6.800 zł. Mikołów, tel. 
0502/11-25-24

OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, stan b. dobry, -
8.200 zł. Oława, tel. 071/313-19^6 
OPEL KADETT TIFFANY, 1987 r„ 138 tys. km, 1300 ccm, 
OHC, czerwony, garażowany, szyberdach, nowe filtry, wy
mieniony olej - 800 DEM. Opole, tel. 077/469-22-26 po godz. 
16,0602/55-19-33
OPEL KADETT, 1987 r.. 127 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, ekonomiczny, szyberdach, zadbany, dużo 
nowych części, stan b. dobry, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-88
OPEL KADETT GSI, 1987 r„ 2000 ccm, OHC, czerwony, 
centralny zamek, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, fotele kubełko
we, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, deska digital, peł
na dokumentacja, stan idealny, - 6.500 zł. Dobrzeń Wielki, 
tel. 0603/11-20-47
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, 4-drzwiowy, zadbany, silnik w idealnym stanie, nowe 
opony, na zachodnich tablicach • 1100 DEM. Domaszćzyn, 
tel. 071/399-86-94,0603/51-03-18 

OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan dobry, -
5.000 zł. Głogów, tel. 0608/08-11-48,076/833-93-98 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, garażowany, 
radioodtwarzacz, po wymianie filtrów, paska rozrządu, 
szczęk, tarcz, klocków i bębnów hamulcowych, łożysk i prze
gubów, rozrusznik po regeneracji, - 8.400 zł. Nadolice Wiel
kie, tel. 071/318-98-67
OPEL KADETT KOMBI, 1987 K, 1600 ccm, diesel, biały, 
sprow. w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dach., hak, 
alum. felgi, halogeny, garażowany, stan b. dobry - 8.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-32-00 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r.. 150 tys. km, 1300 ccm. 
czerwień meksykańska, sprowadzony w całości, odcięcie 
zapł., garażowany, stan b. dobry, • 7.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-67-73,0604/77-15-95 4 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r.. 160 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, stan dobry, - 4.900 Zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 2.000 zł. Pokój, tel. 
077/469-32-92,0605/46-70-39 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, kubełkowe fotele, szyberdach, 5-biego
wy, po przeglądzie, nowy układ wydechowy, nowa pompa 
wodna, garażowany, • 7.200 zł lub zamienię na Poloneza 
Caro albo inny. Strzegom, tel. 0603/10-86-36 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, bordowy, stan b. dobry, 
zadbany, radio, tylne pasy, bez korozji, sprowadzony w ca
łości. - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/315-1347 
OPEL KADETT. 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio

wy,.RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 5.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-96-46,0601/73-20^98 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, - 1.250 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, zadbany, RO, 
5-drzwiowy, szyberdach, nowe opony, ważny przegląd, pla
stikowe nadkola, I właściciel, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 5.700 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82 
OPEL KADETT, 1987/88 r., 98 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
wtrysk, czerwony, spoilery, RO, kolumny Blaupunkt, garażo
wany, techn. sprawny, - 6.800 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-65-94
OPEL KADETT, 1987/88 r., 190 tys. km, 1300 ccm, Pb/, 
kość słoniowa, nowe amortyzatory, 3-drzwiowy, zadbany, stan 
b. dobry, - 7.300 zł lub zamienię na VW Polo, Opla Corsę, z 
lat 1996/1997. Przeworno, tel. 074/810-22-76 
OPEL KADETT GSI, 1987/88 r., 2000 ccm, szary metalic, 
sportowy wygląd, stan idealny, - 8.150 zl. Świdnica, tel. 
0602/17-81-61
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, radio Philips, zadbany, I wła
ściciel w kraju + części i 4-biegowa skrzynia, - 7.000 zł. Ba- 
szyn, gm. Wińsko, tel. 071/389-88-44 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
biały, radioodtwarzacz, relingi dachowe, nowe opony, kon
serwacja, stan bardzo dobry, • 7.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-63
OPEL KADETT. 1988 r.. 94 tys. km, 1300 ccm, OHC, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, RM, nowy akumulator, stan b. do
bry, I właściciel w kraju, - 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-59-15
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r.. 1600 ccm, diesel, biało-nie- 
bieski, ospoilerowany, nowy tłumik i akumulator, stan b. do
bry. - 8.200 zł. Dobromierz, tel. 074/858-61-41,0601/44-08-83 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, obniżony, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fote
le, RO, 3-drzwiowy, - 7.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-97-26,0605/14-22-32 
OPEL KADETT, 1988 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapi
cerka, • 9.800 zł. Gostyń, tel. 065/57-2-13-26 
OPEL KADETT SEDAN. 1988 r.. 1600 ccm, diesel, grana
towy metalić, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan sil
nika i techn. b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. Gościce, tel. 
077/431-75-02,0605/13-60-52 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna ospoilerowany, poszerzone błotniki, felgi 9", obniżony, 
ukł. wydechowy DTM, czarne szyby, alarm + pilot, centr. 
zamek, RO Sony, artystycznie pomalowany, atrakc. wygląd,
- 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/87-32-65 
OPEL KADETT GSi, 1988 r.. 183 tys. km, 2000 ccm, biały, 
szyberdach, inst. gazowa, hak, - 7.200 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-63-78,0603/46-01-04

OPEL KADETT SEDAN. 1988 r„ 90 tys. km. 1300 ccm, OHC, 
granatowy metalic, spoiler, alarm, hak, stan b. dobry, - 7.600 
zł. Legnica, tel. 0608/78-80-48,076/854-87-31 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, spro
wadzony w całości, bez wypadku, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, pokrowce, - 7.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-47-83
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, stan dobry, - 6.800 zł. Mirków, tel. 
071/315-11-54,0603/13-8945 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm, 16V, biały, 5-drzwio
wy, deska digital, kubełkowe fotele, szyberdach, sport. ukł. 
wydechowy, atrakc. wygląd, na białych tablicach, stan ideal
ny, - 3.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-43-93. 
0607/71-19-55
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyha, złoty metalic, 
5-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach - 1.600 DEM. 
Pyrzyce, woj. szczecińskie, tel. 0609/49-52-10 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, konserwacja, welurowa tapicerka, relingi da
chowe, nowe opony, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, •
7.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-63 
OPEL KADETT, 1988 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, stan b. dobry, - 7.200 zł. Syców, tel. 062/786-1341, 
0603/74-92-43
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, I
właściciel, 5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, • 8.300
zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic,
kubełkowe fotele, zielone szyby, alum. felgi, po remoncie
silnika i blacharki, - 7.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-50-53,
0603/78-79-90
OPEL KADETT, 1988 r., 1200 ccm, biały, 5-drzwiowy, pod
grzewany fotel, nowe amortyzatory, RO, stan b. dobry, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 071/337-04-39,0604/63-36-28 
OPEL KADETT, 1988 r., 135 tys. km, 1300 ccm, S OHC 
E+gaz, czarny, 3-drzwiowy, nowe amortyzatory, nowe klocki 
i szczęki hamulcowe, no\yy układ wydechowy, przegląd do
11.05.2002 r., stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/53-82-23
OPEL KADETT COMBI, 1988 r„ 1800 ccm, niebieski, ra
dioodtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie, - 5!600 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk OHC, 
czerwony, Ospoilerowany, szyberdach, sportowe zawiesze
nie, 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 SEDAN. 1988 r., 170 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, złoty metalic, sprowadzony w całości w 1997 r., 
pełna dokumentacja,' szyberdach, halogeny, kubełkowe fo
tele, spoiler, RM, immobilizer,' oznakowany, nowe opony, 
nowe amortyzatory, pasek rozrządu, katalizator, lusterka w 
kolorze nadwozia, zadbany, r 8.700 zł. Wrocław, tel. 
071/785-95-25
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, -
7.900 zł lub zamienię na diesla, sedana. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-11,0605/29-3048 
OPEL KADETT, 1988 r., 22 tys. km, 1300 ccm, bordowy,
3-drzwiowy, - 6.100 zł. Żagań, tel. 0605/26-0540
OPEL KADETT, 1988/89 r.. 140 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, szyberdach, kubełkowe fotele, nowy 
akumulator i tłumiki, stan b. dobry - 9000 zł, lub zamienię na 
Opla Astrę kombi, kupiony w salonie, stan b. dobry, z dopła
tą do 15.000 zł. Biała, tel. 0604/38-64-39 
OPEL KADETT OHC, 1988/89 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, biały, .łezka", hak, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biego- 
wy, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, I rej. w 1990 r.. atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, nie składak, oznakowany, - 8.000 zł. 
Bierutów, tel. 071/398-93-10.0604/22-16-06 
OPEL KADETT, 1988/89 r.. 120 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, metalic, inst. gazowa, alarm, ważny przegląd i OC,
4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię 
na tańszy samochód, prod. japońskiej. Wałbrzych, tel. 
074/846-55-34 w godz. 9-17,0602/52-55-51
OPEL KADETT, 1988/89 r., czerwony, 5-biegowy, 3-drzwio

wy, stan dobry, na zachodnich tablicach - 900 DEM. Żary, 
tel. 0604/20-0248
OPEL KADETT GSI CABRIO, 1988/97 r.. 140 tys. km. 2000 
ćcm, biały, deska digital, alum. felgi, obniżony, stan b. do
bry, • 11.000 zł. Legnica, tel. 0609/52-02-20 
OPEL KADETT, 1988/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, ciemnoszary metalic, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, alu
miniowe felgi, radioodtwarzacz Alpine ♦ 4 głośniki, stan b. 
dobry, przegląd do 05.2002 r., I właściciel, pełna dokumen
tacja, - 6.500 zł. Olszyna Lubańska, tel. 075/782-54-05. 
0502/65-57-95
OPEL KADETT. 1988/97 r„ 130 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
Pb, srebrny metalic, 2-drzwiowy, 4-biegowy, kubełkowe fo
tele, RO, blacharka do remontu (tylne nadkola, progi, podło
ga), w ciągłej eksploatacji, przegląd do 09.2001 r, - 4.800 zł 
lub zamienię z dopłatą. Wrocław, tel. 0501/93-22-36 
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski, centralny zamek, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, -
7.500 zł. Gubin, tel. 068/359-33-24, po 20 
OPEL KADETT GT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, obniżony, alum. felgi, kubełkowe fotele, obrotomierz, 
ospoilerowany, sportowy ukł. wydechowy, atrakc. wygląd, -
8.100 zł. Leszno, tel. 0502/35-94-79 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk stan b. 
dobry, serwisowany, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 338-02-01, 
0601/55-35-64 .
OPEL KADETT, 1989 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, przyciem
niane szyby, zadbany, jasna tapicerka, z urz)du celnego, 
oryg. lakier, spalanie 61/100 km, - 6.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-95-56
OPEL KADETT, 1989 r.-, 1400 ccm, czerwony, silnik po wy
mianie, - 7.300 zł. Kalisz, tel. 062/752-00-46,0502/13-45-94 
OPEL KADETT, 1989 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., RO, 5-biegowy, we
lurowa tapicerka, rozkładane fotele, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 8.900 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, czarny, radioodtwarzacz, 
- 8.000 zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-38 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r„ 1300 ccm, benzyna, czer
wony, relingi dachowe, pełna dokumentacja, stan b. dobry, •
7.200 zł. Leszno, tel. 065/546-12-95,0606/10-06-50 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 2000 ccm, DOHC. 16V, kolor 
perłowozielony, 150 KM, alum. felgi, szyberdach, sportowy 
ukł. wydechowy, alarm, centr. zamek ♦ pilot, 2-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, -
7.800 zł. Nowogród Bobrz., tel. 068/454-74-84, 
0600/24-89-63
OPEL KADETT GSI, 1989 r„ 136 tys. km; 2000 ccm, perło- 
woszary. wspomaganie, alum. felgi 15" z rantem, szyber
dach, deska digital, kubełkowe fotele, podgrzewane, spo
iler, przyciemnione lampy, wloty na masce, halogeny, welu
rowa tapicerka, wymienione oleje i paski, stan idealny, - 8.800 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-24-97,0604/83-54-93

OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, niebieski, garażowany, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 2-drzwiowy, stan dobry, - 6.500 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-94 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, niebieski metalic, szy
berdach, alarm, alum. felgi, centr. zamek + pilot, - 8.000 zł 
lub zamiana. Pleszew, tel. 062/742-63-43 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, czerwony metalic, 
5-drźwiowy, welurowa tapicerka, przyciemnione szyby, spo
iler, alum. felgi, RO + głośniki, nowy ukł. wydechowy, katali
zator, amortyzatory, nowy akumulator (gwarancja), po kon
serwacji, stan b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię na tańszy, z 
dopłatą, diesel. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
OPEL KADETT, 1989 r„ 118 tys. km, 1700 ccm, diesel, -
8.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-25-68, 0607/04-00-50 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm. wtrysk wersja eksporto
wa, 5-biegowy, Mul-T-Lock, nowe amortyzatory, - 7.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-60-32,0501/63-92-63 
OPEL KADETT, 1989 r.. 150 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, atrakcyjny wygląd, zadbany, aluminiowe felgi, dużo 

„nowych części, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0605/94-89-91 
OPEL KADETT, 1989 r., 106 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, oznakowany, alarm, ABS, szyberdach, oryg. 
halogeny, .płetwa", RM, nowy akumulator, sprowadzony w 
całości, - 8.000 zł lub zamienię na Fiata 126p do 3.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-34-23 
OPEL KADETT SEDAN, 1989/90 r., 1800 cćm, granatowy 
metalic. bez wypadku, radio CD, kubełkowe fotele, 4-drzwio- 
wy, welurowa tapicerka, stan idealny, atrakc. wygląd, - 8.200 
zł lub zamienię na tańszy do 3000 zł. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
OPEL KADETT GSI, 1989/94~r., 1800 ccm, kolor grafitowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, aluminiowe felgi, ospo
ilerowany, po remoncie blacharki i silnika, do lakierowania 
dach, - 5.000 zł. Borowa Oleśnicka, tel. 071/315-7245 
OPEL KADETT GT, 1989/97 r.. 1600 ccm, biały, 110 KM. 
ospoilerowany fabrycznie, szyberdach, ABS, centr. zamek, 
kubełkowe fotele, - 8.000 zł. Oleśnica, te l 0503/03-49-52 
OPEL KADETT, 1989/97 r., 125 tys. km, 1300 ccm, biały, 
składak, bez wypadku, po remoncie blacharki, kubełkowe 
fotele, zderzaki w kolorze nadwozia,- 3-drzwiowy, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 6.600 zł. Zebrzydowa, tel. 
0609/0642-27
OPEL*KADETT, 1990 r., 160 tys. km. 1400 ccm. biały,
3-drzwiowy. 4-biegowy, po wymianie paska rozrządu, aku
mulator na gwarancji, szyberdach, RO Blaupunkt, 4. głośni
ki. - 7.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-17-63,0607/34-2749 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, zderzaki! lusterka w kol. nadwo
zia, halogeny, hak, relingi, bez rdzy, kubełkowe fotele - 9.000 
zi lub zamienię na BMW 316 i z 1990 r. z dopłatą. Bystrzyca 
Kłodzka, tel.. 074/811-05-97
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r.. biały, - 9.500 zł. Jawor. tel. 
076/870-51-63
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, złoty meta- 
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, • 8.600 zł. Kalisz, tel. 
062/751-1043
OPEL KADETT BEAUTY, 1990 r., 150 tys. km. 1600 ccm, 
El, złoty metalic, instal. gazowa, szyberdach, wspomaga
nie, alarm + centr. zamek, blokada biegów, oznakowany, 
welur, fotele kubełkowe, składana kanapa, halogeny, spoile
ry, - 10.700 zł. Kożuchów, tel. 0604/99-3243 
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r.. 125 tys. km, biały, zadba
ny, serwo, centralny zamek, szyberdach, oszczędny, gara
żowany, - 9.700 zł. Lubin, tel. 076/858-42-49 lub 
0603/17-85-67
OPEL KADETT. 1990 r., 1400^cm, biały, 3-drzwiowy, od
biór w Niemczech, na białych tablicach - 850 DEM. Lubin, 
tel. 0601/78-3^-22
OPEL KADETT, 1990 r„ 87 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy, sportowe zawieszenie, szyberdach, 
kubełkowe fotele, RO, reg. reflektory, katalizator, obroto
mierz, rozkł. siedzenia, listwy boczne, spoiler, alum. felgi, 
5-biegowy, - 7.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-26-83 
OPEL KADETT GSi. 1990 r., 131 tys. km, 2000 ęcm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy. aluminiowe felgi, szyberdach, cen- 
tralny zamek, deska digital, kubełkowe fotele, jasna tapicer-
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ka, na białych tablicach 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/640-78-19 .
OPEL KADETT, 1990 r.. 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, centralny zamek, alarm + pilot, lotka, nowe 
opony, nowe amortyzatory, 5-biegowy, obrotomierz, zadba
ny, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/353-37-20,0605/10-40-32 
OPEL KADETT, 1990 r., 121 tys. km 3-drzwiowy, alarm, stan 
dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/76-57-30,071/339-24-80 
OPEL KADETT, 1990 r.. 5 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, po remoncie silnika (gwarancja), 
nowe sprzęgło, ukł. wydechowy i opony, - 8.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-90-13
OPEL KADETT, 1990 r., 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, welurowa tapicerka. alum 'e 91. szyberdach, ozna
kowany, kpi. dokumentacja, w kraju od roku, atrakcyjny wy
gląd, stanl). dobry, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0502/41-58-53 
OPEL KADETT LS, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy, 3-drzwiowy, garażowany, oszczędny, stan b do
bry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0600/11-07-42 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r„ 140 tys. km, 1700 ccm, 
diesel 1.600 DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, zadbany, lakierowane lusterka, dużo nowych części, -
9.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124. Ząbkowice SI., tel. 
074/815-56-27,0608/45-10-46 
OPEL KADETT. 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, per- 
łowofioletowy, cabrio, aluminiowe felgi, radio, welurowa ta
picerka, pełna dokumentacja, w kraju od 2 lat, stan b. dobry, 
- 9.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/431-64-44, 
0608/50-06-93
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, 4-drzwiowy, alarm, centralny zamek, zadbany, ga
rażowany, stan silnika i błacharki dobry, - 9.500 zł! Ząbkowi- 
ce Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
OPEL KADETT LIFE, 1990 r., 12 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, RM + 4 głośniki, hak, katalizator, el. reg. 
reflektory + 4 opony zimowe, stan b. dobry, - 9.000 zł lub 
zamienię. Zgorzelec, tel. 075/775-33-56 
OPEL KADETT, 1990 r., benzyna na białych tablicach -1.300 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 w godz. 9-18 
OPEL KADETT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, 3-drzwiowy, -reguł. wys. mocowania pasów i 
reg. reflektory, alarm + immobilizer, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, dużo nowych części, stan b. dobry, 
oszczędny, - 9.700 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-86-37 
OPEL KADETT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 3-drzwiowy, RM, bez wypadku, ciemne szyby, zadba
ny, - 8.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-59-58, 0606/87-21-57 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r ,  1600 ccm, wtrysk inst. 
gazowa, welurowa tapicerka, szyberdach, immobilizer, koszt 
przejechania 100 km -10 złotych, atrakc. wygląd, • 9.500 zł. 
Żary, tel. 0602/78-80-54
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 72 tys. km. 1400 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, szyberdach, katalizator, hak, RM, 
spoiler, garażowany, I właściciel, - 8.500 zł. Krzelów, tel. 
071/389-93-46
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r„ 72 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, sźyberdach, katalizator, hak, RO 
Sony + RDS, garażowany, spoiler, I właściciel, - 8.500 zł. 
Krzelów, tel. 071/389-93-96
OPEL KADETT LIFE, 1990791 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, nie składak, 
w kraju od roku, zadbany, bez korozji, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 9.600 zł.Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-07, 
0502/97-98-69
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r„ 138 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. 
reg. reflektory, nowe opony, + opony zimowe, nowa pompa 
wody, tarcze hamulcowe przednie, łożyska tylne, RO, gara
żowany, stan b. dobry, -10.500 zł lub zamienię na VW Golfa 
III, Opla Vectrę, Seata Toledo. Pakosław, tel. 065/547-83-97 
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 1600 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, 4-drzwiowy, - 10.500 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-61-49
OPEL KADETT, 1990/91 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, I właściciel, bez wypadku, 5-biegowy, nowe 
opony i amortyzatory, RM, zadbany, stan b. dobry, - 7.800 zł 
lub zamienię na Fiata 126p albo Cinquecento. Starczówek, 
gm. Ziębice, tel. 074/819-48-91,0604/66-59-28'
OPEL KADETT, 1990/91 r., 120 tys. km, 1600 ccm, perło- 
woczarny, alarm, radio, centralny zamek, blokada skrzyni 
biegów, szyberdach, automatic, • 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-18-17
OPEL KADETT KOMBI CLUB, 1990/91 Ą  1700 ccm, die
sel, biały, 5-biegowy, 5-drzwiowy, relingi dachowe, nowy aku
mulator (na gwarancji), alarm, dodatkowe światło .stop’ , RO 
z RDS-em, komlet opon zimowych z felgami, hak, - 9.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-12-30
OPEL KADETT, 1991 r„ 163 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
ciemne szyby, kubełkowe fotele, - 9.200 zł. Lubin, tel. 
0605/23-08-62,076/844-72-58 
OPEL KADETT, 1991 r., 67 tys. km, 1600 ccm, szary meta
lic, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, nowe aluminiowe felgi z nowymi oponami, RO 
ze zmieniarką na 6 CD, tydzień w kraju, stan b. dobry, -
10.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-27-21 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.t 120 tys. km, 1700 ccm/ 
diesel, biały, stan idealny, - 9.000 zł. Iłowa, tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-56 lub Niemcy, 0049/17-34-08-97-94 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, biały, stan bar
dzo dobry, w kraju od miesiąca, - 9.800 zł. Legnica, tel.

"076/877-56-86 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, perłowy metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, kubełkowe 
fotele, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, el. reg. refl., atrakc. wygląd - 9.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-29-27
OPEL KADETT B^AUTY, 1991 r., 146 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właści
ciel, w kraju od 8 mieś., szyberdach, centr. zamek, alarm, 
oznakowany, RO Opel, welurowa tapicerka, blokada skrzyni 
biegów, nowe opony, nowe amortyzatory, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, bez wypadku; kpi. dokumentacja przegląd do
04.2001 r.t cena - 12.500 zł. Lubin, tel. 0607/21-95-80 
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, granatowy, wspomaga
nie, szyberdach, hak holowniczy, centralny zamek, - 9.000 
zł. Lubsko, tel. 0603/56-75-94,0603/42-22-32 
OPEL KADETT, 1991 r.. 137 tys. km, 160Ó ccm, fioletowy 
metalic, szyberdach, reg. pasów i świateł, pełna dokumen
tacja, stan bardzo dobry, - 7.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/74-23-48
OPEL KADETT, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, czarny 
metalic, - 9.300 zł. Paczków, tel. 0602/67-61 -92 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1991 r,,' 130 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 
szyberdach, radio, 5-drzwiowy, atrakc. wygląd, dużo nowych 
części, - 10.500 zł. Rogożewo 1, teł. 065/547-16-72, 
0609/26-93-91
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 78 tys! km, 1600 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, el. reg. 
refl., 7 mies. w Polsce, stan b. dobry, I właściciel -11.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/37-73-15
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, reguł, fotel kie

rowcy, I rej. 01.1992 r., zadbany, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-88-17
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r„ 80 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalik, el. otw. szyby, centr. zamek, relingi 
dachowe, hak, roleta, stan idealny, nie eksploatowany w kraju, 
• 10.500 zł (w tym cło). Zielona Góra, tel. 068/323-85-08 
lub, 0603/62-85-54
OPEL KADETT CABRIO, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, el. otw. 
szyby,-szyberdach el., obrotomierz, białe zegary, RO Blau
punkt. - 13.500 zł. Wieruszów, tel. 062/785-34-39 
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km, bordowy, sprowadzo
ny 3 dni temu, ABS, obniżony, szyberdach, - 7.800 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-35-49 ,
OPEL KADETT, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, 
niebieskie szyby, zadbany, - 8.700 zł. Góra, tel. 
065/543-40-16 wieczorem, 0607/34-42-17 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, c. za
mek, szyberdach, welur, bez wypadku, sprowadzony w ca
łości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -
10.600 zł. Jarocin, teł. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
OPEL KADETT, 1991 r., 153 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
jasny metalic, wtrysk jednopunktowy, 5-drzwiowy, szyber
dach, RO, zimowe opony, el. reg. reflektory, alarm, immobi
lizer, stan dobry, - 9.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-92-16 
g. 7 -15 (pn.-pt.), 0605/54-76-78 
OPEL KADETT, 1991 r., 138 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, immobilizer, radio, 
spoiler. - 7.400 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-74-99, 
0606/39-62-63
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, ra-, 
dio, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 9.900 zł. Kłodzko, 
tel. 0605/74-22-02
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, radio, roleta, relingi, welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele, nowe amortyzatory, - 9.500 zł lub zamienię 
na uszkodzony, VW Golf III, Opla Astrę TD. Leszno; tel. 
0603/37-35-55
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r„ 86 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, szyberdach, wspomaganie, - 9.000 
zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.. 114 tys. km, 1700 ccm. 
diesel, czerwony metalic, szyberdach, roleta - 2.500 DEM + 
cło i transport, w kraju -10.500 zł. Leszno, tel. 0502/T6-00-17 
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
stan dobry, - 8.200 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60 
OPEL KADETT, 1991 r., 70 tys. km. 1400 ccm, biały, szy
berdach, kubełkowe fotele, reguł, siedzenia i kierownica, -
9.000 zł. Lubin. tel. 076/847-05-30,0601/18-57-05 
OPEL KADETT, 1991 r.. 1800 ccm, szary metalic, 5-biego
wy, 5-drzwiowy. - 8.800 zł. Męcinka, tel. 076/870-86-77 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, czarny metalic. szyber
dach, ABS, kubełkowe fotele, alarm + pilot, centr. zamek, 
ukł. wydechowy sportowy, halogeny, lakierowane lusterka i 
zderzaki, sprowadzony w całości, • 9.600 zł. Namysłów, tel. 
0602/51-70-03
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r.. 128 tys. km, 1380 ccm, 
granatowy metalic, szyberdach, nowe opony, - 8.700 zł. Oła
wa, tel. 071/313-02-49
OPEL KADETT. 1991 r„ 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, zadbany, bez wypad
ku, sprowadzony z Niemiec, - 8.500 zł. Poznań, tel. 
061/877-70-49,0601/40-12-32 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r„ 130 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk OHC, szary metalic, sprowadzony w całości, I wła
ściciel w kraju, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, 5-biegowy. RM, garażowany, • 10.900 zł. Ra
wicz, tel. 065/545-36-32. 0607/09-45-48 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy, w kra
ju od 1996 r., zadbany, stań b. dobry, - 8.500 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-82-53,0602/49-49-20 
OPEL KADETT E, 1991-r., 130 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
czerwony, stan dobry, • 9.200 zł. Szkaradowo. tel. 
065/547-38-94.06Ó1/15-86-10 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, 
stan b. dobry, wersja wzbogacona, • 11.500 zł. Ustronie, tel. 
075/784-32-95 ‘
OPEL KADETT, 1991 r., T15 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, ABS, szyberdach, 3-drzwiowy, do drobnych poprawek 
blacharsko-lakiernićzych, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 
071/325-30-92 ,
OPEL KADETT. 1991 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
tydzied w kraju, oclony, po przegIŃdzie technicznym, I wła
ściciel, sprowadzony z Niemiec, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 
071/327-96-98
OPEL KADETT, 1991 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy, .łezka'', nowe opony, ABS, hak, szyberdach, kubełko
we fotele, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, Mul-T-Lock, halo
geny, szyby przyciemniane, - 7.700 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, teł. 071/343-22-11 lub, 0607/83-54-26 
OPEL KADETT, 1991 r., 72 tys. km. 1400 ccm, bordowy 
metalic, w.kraju od tygodnia, sprowadzony w całości, po prze
glądzie, oclony, kpi. dokumentacja, RO, b. oszczędny, za
dbany, stan b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-66-75 
OPEL KADETT CABRIO, 1991 r.. 108 tys. km. 1600 ccm; 
Pb/, biały, wersja Edition, el. otwierane szyby, el. otwierany 
dach, centralny zamek, wspomaganie kier., sportowa kie
rownica, aluminiowe felgi Borbet, w kraju od roku, pełna do
kumentacja, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-02-22 
OPEL KADETT, 1991/92 r., 150 tys. km, 1600 ccm, metalic, 
stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, •
8.700 zł lub zamienię. Opole, tel. 0602/67-03-67 
OPEL KADETT. 1991/92 r.. 155 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, ekonomięzny, - 9.100 
zł. Opole, tel. 0600/39-63-05
OPEL KADETT, 1991/92 r.. 41 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
miodowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, I właści
ciel, w kraju 6 miesięcy, • 12.000 zł lub zamienię na inny,
2-drzwiowy, mniejszy, tańszy. Torzym, woj. lubuskie, tel. 
0502/53-72-71 /
OPEL KADETT, 1991/96 r., 138 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, wtrysk, kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyber
dach, regulowany fotel kierowcy, reg. wys. mocowania pa
sów, el. reg. reflektory, RM. zadbany, - 9.500 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/734-25-09,0604/85-45-18 
OPEL KADETT SEDAN, 1992 r., 1400 ccm, biały, kpi. doku
mentacja, szyberdach, 4 zagłówki, białe zegary, - 9.300 zł. 
Legnica, tel. 076/854-78-45
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r.. 110 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, zielony metalic, katalizator, stan b. dobry, wspo
maganie, alarm + pilot, alum. felgi 15". sportowy tłumik, -
12.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-55-19.0603/33-08-47 
OPEL KADETT CABRIO. 1992 r.. 92 tys...km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, stan idealny, - 13.800 zł. Gostyń, tel. 
0502/40-95-85 -
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r.. 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, wspomaganie kier., ABS, - 12.800 zł. Leszno, 
tel. 0601/56-56-11
OPEL KADETT CABRIO. 1992 r.. 50 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, aluminiowe felgi, sportowa końcówka 
tłumika, szyby przyciemniane, welurowa tapicerka, alarm + 
pilot, centralny zamek, wspomaganie kier., atrakcyjny wy
gląd, pełna dokumentacja, wersja Bertone, - 15.500 zł lub

zamienię na inny samochód. Sława, tel. 068/356-68-66 '̂ 
0603/68-12-28
OPEL KADETT CABRIO, 1993 r„ 855 tyś^m, 11600 ccm. 
niebieski, zwwolniony z opłaty, techn. sprawny, - 13.800 zł. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 0 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1996 r., 10 tys. km. 1600 ccm, 1 
srebrny metalic, katalizator, centralny zamek, alarm, el. re
guł. lusterka, szyberdach, RO, - 9.000 zł.'Wrocław, tel. 
0601/78-90-48
OPEL MANTA, 1978 r.. 2000 ccm, benzyna, biały, pó malo
waniu i remoncie podwozia, w ciągłej eksploatacji, - 2.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-11 
OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, alum. felgi, 
fotele Recaro, sportowa kierownica, spoilery, po remoncie, 
atrakc. wygląd, stan b. dóbry, - 2.800 zl. Świdnica, tel. 
0606/98-20-70,074/853-13-68 
OPEL MANTA B, 1980 r., 2000 ccm, biały, centr. zamek, 
immobilizer, alum. felgi, stan techn: dobry, sportowy wygląd, 
fotele Recaro, nowe amortyzatory, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/78-99-38 do godz. 15
OPEL MANTA, 1986 r., 120 tys. km. 2000 ccm, biały, białe 
aluminiowe felgi, szyberdach, spoilery, fotele Recaro, -4.000 
zł. Prudnik, tel. 0605/94-45-52 
OPEL MANTA, 1987 r.. 168 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
biao-czarny, stan b. dobry, 5-biegowy, 2-drzwiowy, zadbany, 
mao eksploatowany w kraju, I właściciel, alum. felgi, nowe 
opony, alarm, z urzjdu celnego, • 5.800 zł. Dobra koło Bole- 
sawca, tel. 075/644-95-56
OPEL OMEGA, 1986/87 r.. 2000 ccm, niebieski, wspoma
ganie, 4 zagówki, welurowa tapicerka, • 5.800 zł lub zamie
nię na Forda Transita, osobowego po 1995 r.. Opole, tel. 
0605/38-95-69
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm. wtrysk, czerwony meta
lic, centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 4 
zagłówki, komputer, ABS, kpi. dokumentacja, - 9.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-79-45 
OPEL OMEGA, 1987 r.. 260 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, bordowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, wspo
maganie, hak, stan dobry, - 8.100 zł. Brzeg, tel: 
077/416-64-92
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r.. 2300 ccm, diesel, błękitny 
metalic, wspomaganie kier., el. otw. 4 szyby, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, halogeny, kpi. dokumentacja, • 8.800 
zł. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
OPEL OMEGA GL, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
stan b- dobry, wspomaganie kier., inst. gazowa, oryginalny 
szyberdach, el. reguł, lusterka, nowe opony, nowy akumula
tor, nowe tarcze hamulcowe, układ kierowniczy, sworznie 
wahaczy, zadbany, radioodtwarzacz Kenwood, • 8.900 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-19-17,0609/36-08-84 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, - 7;900 zł. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
OPEL OMEGA, 1987 r.. 117 tys. km, 200Ó ccm, złoty, od 
2000 r. w Polsce, II właściciel, techn. sprawny, - 8.900 zł. 
Legnica, tel. 0608/48-21-06
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty metalic, automatic, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, stan dobry, do drob
nych poprawek lakier. - 6.000 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-28 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
welurowa tapicerka, RO, stan dobry, pilne, - 6.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-02-90
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r.u2800 ccm, diesel, biały, do 
częściowego remontu, składane tylne siedzenia, reg. wys. 
mocowania pasów, 5-biegowy, techn. sprawny, .na chodzie*,
- 3.990 zł. Wrocław, tel. 0601/17-69-78
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ćcm, benzyna,
granatowy, alarm, wspomaganie, welurowa tapicerka, • 6.500
zł. Wrocław, tel. 071/336-00-19
OPEL OMEGA KOMBI. 1987/88 r., 2300 ccm, turbo D, sza- '
ry metalic, garażowany, stan b. dobry, -10.800 zł. Świdnica,
tel. 0605/35-26-21
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, alum. 
felgi, radio, wspomaganie, el. reg. lusterka, - 7.500 zł lub 
zamienię. Grąbkowo, tel. 065/547-12-67 
OPEL OMEGA, 1988 r., 200 tys. km, 2300 ccm, diesel, ciem
nogranatowy, szyberdach. el. reg. lusterka, spoiler, zadba
ny,'- 9.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-47-53 
OPEL OMEGA. 1988 r.. 162 tys. km, 2000 ccm, OHC, ben
zyna, wtrys, biały, inst. gazowa, ABS, wspomaganie kier., 
szyberdach, hak, RO + 6 głośników, Mul-T-Lock, • 8.600 zł. 
Wrocław, tel. 367-92-99,0602/17-08-63 
OPEL OMEGA KOMBI. 1988 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwa
rzacz + 6 głośników, sprowadzony w całości, siatka bagaż
nika, - 8.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/33-26-67 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, czarny metalic, automa
tic, aluminiowe felgi, spoiler, wspomaganie kier., centralny 
zamek, komputer, hak, welurowa tapicerka, szyberdach, -
8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0602/67-56-43
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czarny, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, el. reg. lusterka, zadbany, bez rdzy, stan b. dobry, 
na zachodnich tablicach - 1.200 DEM. Chojnów, tel. 
0604/89-53-53
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, stan 
idealny, na białych tablicach - 1.700 DEM. Kluczbork, tel. 
077/413-14-57,0604/37-53-37 
OPEL OMEGA, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, szyberdach, insL gazowa, aluminiowe felgi, wspomaga
nie kier., el. reguł, lusterka, centralny zamek, hak, oryginal
ne głośniki, - 8.100 zł. Perzów, woj. kaliskie, tel. 
0603/23-50-65
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspo
maganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-73-33 po godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r„ 2000 ccm, benzyna, szary, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, stan 
dobry, - 8.100 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,' 
0601/55-20-45,0601/55-20-51 
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro
wadzony w całości, zadbane wnętrze, - 6.400 z ł , okazja. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
OPEL OMEGA, 1989 r., 203 tys. km, 2000 ccm, KAK, czer
wony, ABS, el. reg. lusterka, inst. gazowa, bez wypadku, -
10.500 zł. Głogów, tel. 0607/46-20-10
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, szyberdach, wspomaganie, stan b. do
bry, sprowadzony w całości, używany przez inwalidę, - 7.200 
zł. Legnica, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
OPEL OMEGA, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, kolor grafi
towy metalic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, RM Opel + 6 głośników, dzielona tylna ka
napa, welurowa tapicerka, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-39-51,0606/67-83-73 
OPEL OMEGA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm” Pb/, czer
wony, wspomaganie kier., hak, RM, zadbany, - 9.700 zł lub 
zamienię + dopłata. Bielawa, tel. 074/833-90-48 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 190 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna + gaz, biały, stan b. dobry, - 10.000 zł. Jaworzyna 
Śl., tel. 074/858-89-03
OPEL OMEGA, 1990 r. J 86 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, ABS, centr. 
zamek, RO + 6 głośników, 2 komplety opon, I właściciel,

kupiony w salonie, -12.100 zł. tfawicz, tel. 065/545-62-90 
po godz. 20,0607/37-12-05
OPEL OMEGA, 1991 r., 174 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, szyberdach, składane tylne siedzenia, reg. mocowa
nia pasów, 5-biegowy, RM, spoiler, hak, oszczędny 6 1/100 
km, stan b. dobry - 15.500 zł. Nowogrodziec, teł. 
075/731-62-36,075/731-63-43 - 
OPEL OMEGA DIAMOND, 1991 r., 115 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, bordowy metalic, kombi, centr. zamek, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, halogeny, re
lingi dachowe, roleta, do drobnych prac blacharsko-lakierni- 
czych, stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0604/82-52-17 
OPEL OMEGA, 1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, Wspomaganie, el. podgrz. lusterka, 
komputer, szyberdach, atrakc. wygląd, - 11.000 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-38-72
OPEL OMEGA, 1991 r., 92 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wersja CD, ABS, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, komptiter, alum. felgi, skórza
na kierownica, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości. -
13.500 zł. Krotoszyn, tef. 062/725-40-75, 0602/49-14-18 
OPEL OMEGA, 1991 r., 124 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zlo
ty metalic, katalizator, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, ABS, oryg. 
RO, głośniki z przodu i z tyłu, kpi. dokumentacja, - 9.900 zł. 
Nysa, tel. 077/433-21-35,0501/10-72-21
OPEL OMEGA, 1991 r„ 2600 ccm, benzyna, biały. ARS> 
inst. gazowa, klimatyzacja, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, komputer, ABS, alum.'felgi, 
nowy silnik i skrzynia biegów, I właściciel w kraju, kompl. 
dokumentacja, * 14.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0602/78-76-27
OPEL OMEGA DIAMOND, 1991 r*, 2600 ccm, bordowy 
metalic, kombi, b. bogate wyposaż., ABS, TCS, automatic, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, relingi dacho
we, halogeny, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, stan b. dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-27-85 
wieczorem, 0603/09-23-44
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, diesel, piasko
wy, stan b. dobry, wspomaganie kier., relingi dachowe, cen
tralny zamek + pilot, koła 15", welurowa tapicerka, radiood
twarzacz Sony + 6 głośników, szyberdach, składane tylne 
siedzenia, reg. mocowania pasów, -13.200 zł. Wrocław, tel. 
0609/52-74-41
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/92 r„ 2300 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, relingi dach., roleta, siatka grodziowa, hak, alum. fel
gi, garażowany, szeroka listwa, stan b. dobry -12.700 zł lub 
zamienię. Lubnów 124, tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
OPEL OMEGA, 1991794 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, alarm, wspomaganie, centr. za
mek, oznakowany, welurowa tapicerka, fabr. szyberdach, el. 
reg. lusterka, RM + 4 głośniki, tylne rolety, blok. el. antyna- 
pad - 10.500 zł. Wrocław, tel. 0602/39-85-08 
OPEL OMEGA. 1991/95 r., 2000 ccm, benzyna ABS, wspo
maganie, immobilizer, alarm, komputer, automatic, przegląd 
do 05.2002 r, - 15.000 zł. Oleśnica, tel. 071/327-93-92. 
0607/03-26-69
OPEL OMEGA, 1991/97 r„ 230 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, pełne wyposażenie, - 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/22-84-22,0503/62-19-33 
OPEL OMEGA CD DIAMANT, 1992 r., 145 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, złoty metalic, 4-drzwiowy, ABS, DSA, kom
puter pokładowy, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. i pod
grzewane lusterka, centr. zamek, RO (fabryczny) + 6 głośni
ków, halogeny, dzielone tylne siedzenia z zagłówkami, hak, 
książka serwisowa, bez wypadku, w kraju od 10 mies, •
15.500 zł. Bolesławiec, tel. 0604/64-58-99
OPEL OMEGA KOMBI. 1992 r.. 176 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby szyberdach, halogeny - 4.500 DEM + cło i transport, 
w kraju - 16.500 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r„ 135 tys. km, 2600 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
ospoilerowany, stan idealny, na zachodnich tablicach - 3.700 
DEM. Jawor, tel. 0600/33-20-70,0604/30-45-79 
OPEL OMEGA, 1992 r., 181 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, alum. felgi, skóra, relingi dachowe, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm + pilot, • 12.500 zł. Lubań, tel. 
0608/34-92-97
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 167 tys. km, 2300 ccm, tur
bo D, kolor śliwkowy metalic, relingi dachowe, el. otw. szyby 
i szyberdach, ABS, el. reg. lusterka i reflektory, welurowa 
tapicerka, wspomaganie, alum. felgi, -15.200 zł. Lubań, tel. 
075/722-18-33,075/775-54-04 
OPEL OMEGA, 1992 r„ 2600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, rok w kraju, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyza
cji, - 17.600 zł. Opole, tel. 077/464-96-86, 0606/36-97-65 
OPEL OMEGA, 1992 r., 168 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, kpi. dokumentacja, centr. zamek, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, RM, el. reg. lusterka, zadbany, -11.700 zł lub zamie
nię na tańszy. Tomisław, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91 
OPEL OMEGA, 1992 r., 160 tys. km, szary metalic, wspo^ 
maganie, el.szyby, bez wypadku, - 11.000 zŁ Wrocław, tel. 
0601/74-58-25
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic; po dachowaniu, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, 
ważny przegląd, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
OPEL OMEGA SEDAN. 1992/15 r„ 6 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, wtrysk, bordowy, centr. zamek, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, ABS, RO, immobilizer, welurowa tapicerka, 
szyberdach, w kraju od 5 mies, - 12.500 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0602/29-77-37
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 200 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
kolor śliwkowy metalic; automatic, 200 KM, ABS, ASR, kli
matyzacja, tempomat, wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, 
centr. zamek, komputer, reg. kierownica, hak, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, wykończenia w drewnie, - 21.500 zL 
Głogów, tel. 0606/47-44-29,0606/91-14-71 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 156 tys. km, 2000 ccm, czar- 
nografitowy metalic, centr. zamek, ABS, serwo, el. otw. szy
by, roleta, relingi dachowe, RM, - 13.200 zł. Syców, tel. 
062/785-31-64
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., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, złoty metalic, relingi dachowe, roleta, centralny 
zamek, ABS,"szyberdach, wspomaganie kier., nie eksplo
atowany w kraju, kupujący zwolniony z opł. skarbowej, -
14.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-42
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 136 tys. km, 2000 cćm, 
benzyna, biały, sprowadzony w całości, w kraju od 10 mies.,. 
kpi. dokumentacja, wspomaganie; ABS, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, alum. felgi, szyber
dach, RO, hak, - 16.500 zł lub zamienię na tańszy. Kroto
szyn. tel. 062/725-32-39,0608/76-39-43 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, kolor morski metalic, szyberdach, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, halogeny, el. reg. i podgrz. lusterka, ABS, 
relingi dachowe, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, 
hak hol., komplet opon, - 18.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-54-97,0605/26-34-03 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 120 tys.'km, 2300 ccm. tur
bo D, złoty metalic. ABS, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, hak, welurowa tapicerka, relingi dachowe, RO, dzie

lona tylna kanapa, -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-95-50 
0502/68-49-47
OPEL OMEGA, 1993 r., 154 tys. km, 2000 ccm, benzya. 
srebrny metalic, centr. zamek, alarm. el. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka, szyberdach, sprowadzony w całości, I właściciel -
14.300 zł. Żary, tel. 0604/29-24-13 
OPEL OMEGA A DIAMOND, 1993/94 r., 150 tys. km pełne 
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, klimatyzacja, •
15.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy z przednim napę
dem. Wodzisław Śl., tel. 032/455-24-96
OPEL OMEGA B. 1994 r„ 85 tys. km, 2500 ccm, V6. grana
towy metalic, oclony w całości, pełne wyposażenie, - 27.500 
zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 *
OPEL OMEGA B, 1994 r„ 92 tys. km, 2500 ccm, 24 V, sza- 
roniebieski metalic, klimatyzacja, ABS, tempomat, szara skó
ra, szyberdach, pełna elektryka, komputer, alum. felgi, RM, 
el. roleta, ogrzew. fotele, sprow. w całości, techn. sprawny, 
do lakierowania - 26.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0501/62-45-45
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, bordowy, wspomaganie, centr. zamek, klimatyza
cja, szyberdach, ABS, el. reg. lusterka, immobilizer, -19.900 
zł lub zamienię na mniejszy. Leszno, tel. 065/529-35-06 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, 
welur, hak, drugi komplet opon, stan b. dobry, - 18.000 zł. 
Toruń, tel. 056/651-43-49
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000 ccm, 24V, bor
dowy, pełne wyposażenie, bez wypadku, stan idealny, -
35.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-37-85,0605/33-94-33 
OPEL OMEGA B4,1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, RO, 5-biegowy, 4WD, wspomaganie kier., alum. fel
gi, el. reg. lusterka, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
I właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, - 29.000 
zł. Żary, tel. 068/374-68-03, 0606/52-46-88 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -AG0207 
www.autogielda.com.pl)
OPEL OMEGA B, 1994 r„ 132 tys. km, 2000 ccm, 16V, ECO- 
TEC, kolor grafitowy metalic, książka serwisowa, pełne wy
posażenie oprócz skóry, sprowadzony w całości w 05.2000 
r„ I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Góra, tel. 065/543-41-65,0603/94-44-40 i  
OPEL OMEGA E ELITE, 1994 r„ 2000 ccm. benzyna, kolor 
wiśniowy, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan b. 
dobry, - 27.000 zł lub zamienię na nowszy. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-45-77
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebiesko-fioletowy, 5-biegowy, relinfi, centr. za
mek, wspomaganie kier., ABS, el. reg. lusterka i szyberdach, 
roleta, siatka, welurowa tapicerka, radio. Mul-T-Lock, - 21.500 
zł. Nowa Sól, tel. 0603/65-33-25, 068/387-54-92 
OPEL OMEGA B, KOMBI. 1994 r.. 2000 ccm, benzyna 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. luster
ka, ABS, wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w 
Polsce, - 32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72:56-81
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic. RM, hak, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, 2 
pod. powietrzne, alum. felgi, kpi. dokumentacja, - 24.800 zł. 
Polkowice, tel. 076/749-67-87,0604/88-64-03 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, 
bez wypadku, - 3$.500 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15.0601/79-30-54
OPEL OMEGA, 1994 r., 74 tys. km, 2000 ccm, i, niebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 
ABS, szyberdach, stan idealny, - 14.500 zł. Rawicz, tel. 
0605/34-55-80 .
OPEL OMEGA B. 1994 r.. 2500 ccm, wtrysk, ciemnozielony 
metaliCi bez wypadku, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, - 27.300 
zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
OPEL OMEGA B, 1994 r.. 87 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, automatic, komputer, 
ABS, immobilizer,:- 30.000 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
0605/43-69-59
OPEL OMEGA B, 1994 r„ 156 tys. km, 2000 ccm, 16V, bia
ły, automatic, w kraju od 3 tygodni, oclony, bez wypadku, I 
właściciel, po przeglądzie, 2 poduszki powietrzne, książka 
serwisowa, I właściciel w Niemczech, stan b. dobry,- 27.900 
zł. Wrocław, tel. 071/327-96-98 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 122 tys. km, 2000 ccm, 16V, zie
lony metalic, kombi, el: otw. szyby, el. reg. lusterka, klimaty1 
zacja, ABS, el. fotele, el- otwierany szyberdach, centr. za
mek,alarm, 2 pod. powietrzne, garażowany, stan b. dobry, -
27.000 zł. Wrocław, telv346-55-32,0601/71-26-69 
OPEL OMEGA B, 1994 r.. 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, bia
ły, ABS, centr. zamek, • 26.000 zł. Wschowa, tel. 
065/543-43-90
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 144 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, wersja CD, wszystkie el. dodatki, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, - 32.000 zł lub zamienię na 
tańszy np. VW, Opel, Audi. Złotoryja, tel. 076/878-52-75, 
0604/22-43-22
OPEL OMEGA ĆD, 1994/95 r„ 134 tys. km, 2500 ccm, V6, 
bordowy, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS, weluro
wa tapicerka - 8,000 CHF + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85 , 
Szwajcaria, 0041/788-14-98-22 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 131 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., ABS, centralny 
zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, weluro
wa tapicerka, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, podnoszone siedzenia, aluminiowe felgi, radiood
twarzacz + 4 głośniki, stan b. dobry, - 28.900 zł lub zamie
nię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL OMEGA ELITE, 1994/95 r., 2000 ccm pełne dodatko
we wyposażenie bez klimatyzacji, stan techn. idealny, -
27.000 zł lub zamienię na nowszy. Stoszowice, tel. 
074/817-45-77
OPEL OMEGA, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, grana
towy mćtaiic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. 
zamek + pilot, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, 
relingi dachowe, książka serwisowa, stan idealny, - 29.900 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, CD, relingi dachowe, ABS, roleta, el. otw. 
szyby, hak, wspomaganie, alum. felgi, halogeny, stan techn. 
b. dobry, el. reg. reflektory, centr. zamek, klimatyzacja, -
30.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TD, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 143 tys. km, 2500 ccm, 
V6, srebrny metalic, wersja CD, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka i fotele, wykończenia w drewnie, odpinany hak, 
siatka, roleta, reiingi dachowe, radio, centralny zamek + pi
tol, klimatyzacja, - 32.300 zł. Grodków, tel. 077/415-55-56 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 65 tys. km, 2000 ccm, wtrysk. 
16V, srebrny metalic, wspomaganie, c. zamek, el. otw.szy- 
by, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, el. reg. foteli, ABS, 
alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, serwisowany, sprowa
dzony 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., 146 tys. km, 2000 ccm. 
16V, kolor grafitowy metalic, oclony w całości, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot, ABS, wspomaganie, el. reguł, fotel kierowcy,
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RO, welurowa tapicerka, relingi, roleta, książka serwisowa, 
stan b, dobry, - 31.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98, 
0603/74-73-17
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 168 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
zielony metalic, bogate wyposażenie, klimatyzacja, bez wy
padku, alum. felgi, stan idealny, - 36.000 zl. Legnica, tel. 
0601/91-07-61
OPEL OMEGA B CD, 1995 r., 119 tys. km, 2500 ccm, V6, 
ecotec, zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, komputer 
TC, pilot, welurowa tapicerka, klimatyzacja zewn. i wewn., 
oryg. hak, el reguł, fotel kierowcy, sprowadzony w całości, •
35.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-11 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 2000 ccm, ECO
TEC, 16V, zielony metalic, sportowy, automatic, ABS, el. otw. 
szyby, centr. zamek + pilot, roleta, hak, el. reg. szyberdach, 
soczewkowe lampy, alum. felgi, nowe opony, zadbany, -
32.000 zł. Mierzowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 133 tys. km, 2000 ccm, 16V 
ECOTEC, srebrny metalic, pełne wyp. elektr., ABS, hak, ra
dioodtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, c. zamek + pilot, ro
leta, relingi, ks. serwisowa, I właściciel, - 30.000 zł. Mikstat, 
tel. 062/731-03-28,0600/50-45-53 
OPEL OMEGA. 1995 r„ 99 tys. km. 2000 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, pełne wyposażenie, bez wypadku, w kraju 
4 lata, kpi. dokumentacja, - 32.000 zł lub zamienię na tań
szy, kombi. Nowa Sól. tel. 068/387-55-21,0602/22-35-84 
OPEL OMEGA CARAVAN CD. 1995 r., 150 tys. knv2500 
ccm, TDi, ciemnografitowy metalic, pełne wyposażenie, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, bez wypadku, • 38.000 zł lub 
zamienię na mniejszy, diesel. Oława, tel. 071/313-43-08, 
0503/02-19-44
OPEL OMEGA B, 1995 r., 122 tys. km, 2000 cćm, wtrysk, 
biały, katalizator, centr. zamek + pilot, 2 pod. powietrzne, 
webasto, el. reg. fotela, RO, welurowa tapicerka, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, bez wypadku, 6 miesięcy w kraju, 
bardzo zadbany, kpi. dokumentacja, - 28.800 zł. Paczków, 
tel. 077/431-64-29,0604/27*99-38 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 2000 ccm, 16V, granatowy, 
bez wypadku, pełna dokumentacja, 2 poduszki pow., klima
tyzacja, ABS, roleta, relingi dachowe, centralny zamek, RM, 
stan idealny, - 27.500 zł lub zamienię na tańszy, do 15.000 
zł. Piława Górna. tel. 074/837-23-43,0604/94-06-88 
OPEL OMEGA SKŁADAK,.1995 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, turbo intercooler, wersja CD, srebrna listwa, 
pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, ABS, zadbany, 
stan b. dobry, - -14.800 zł. Świebodzice, tel. 0503/02-42-10 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 127 tys. km, 2000 ccm, 
Ecotec, zielony metalic, oclony w całości, 2 poduszki po
wietrzne, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. otwiera
ny szyberdach, centralny zamek + pilot, ABS, wspomaganie 
kier., el. reg. fotel kierowcy, radioodtwarzacz, welurowa ta
picerka, relingi dachowe, książka serwisowa, • 29.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/32-87-62
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, - 32.000-zł. Wschowa, tel. 065/540-34-67, 
0603/77-51-37
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r.. 95 tys. km, 200Ó ccm. ciem
nozielony metalic, wersja CD, komputer, klimatyzacja, ABS, 
pełne wyposażenie elektryczne, centralny zamek, 2 podusz
ki powietrzne, relingi dachowe, skórzana kierownica, • 26.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/776-15-72,0502/04-88-94 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 170 tys. km,r2500 ccm, TDI, 
biały, dużo wyposażenia oprócz skóry, garażowany, • 33.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/359-30-02,0605/85-43-35 
OPEL OMEGA, 1995 r., 123 tys. km, 2000 ccm. 16V ABS. 
klimatyzacja, wspomaganie, 2x poduszka pow., el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, el. reg. fotele, 
radioodtwarzacz, komputer, - 29.900 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32,0604/50-85-58 
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1995/96 r„ 158 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, perłowozielony metalic, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie, 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 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-01
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
złoty, pełne wyposażenie oprócz skóry, aluminiowe felgi, •
26.800 zł. Krotoszyn, tel. 0601/07-40-56 
OPEL OMEGA KOMBI. 1996 r., 97 tys. km. 2500 ccm. turbo 
D. biały, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka i fotel, el. 
otw. szyby, automatic, wspomaganie, relingi dachowe, centr. 
zamek + pilot, klimatyzacja, RM + 6 głośników, w kraju od 
miesiąca, - 36.700 zł. Legnica, tel, 076/721 -66-07 
OPEL OMEGA KOMBI B, 1996 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
16V, ECOTEC, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz 
skóry i nawigacji, • 38.000 zł. Lubin, tel. 076/846-91-41 .
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r.\ 156 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, ABS, relingi, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, poduszka pow. 
kierowcy i pasażera, do sprowadzenia z cłem, - 33.000 zł. 
Lubin, tel. 0601/74-76-80,0049/17-05-44-14-40 
OPEL OMEGA KOMBI B CD, 1996 r.. 2000 ccm, 16V DOHC, 
błękitny metalic, poduszka powietrzna, klimatyzacja, ABS, 
drewno, pełne wyposażenie elektryczne, el. szyberdach, el. 
reg. fotele, welurowa tapicerka, centralny zamek,.atrakcyjny 
wygląd, I właściciel, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, garażowany, stan idealny, • 28.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Paczków, tel. 077/431-79-5670606/48-91-65 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 75 tys. km, 2500 ccm, diesel TDS, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, ałum. felgi, drewno, 
alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. 
dobry, - 41.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-40-24 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, aluminiowe 
felgi. - 38.900 zł. Wrocław, tel. 0602/67-47-03 
OPEL OMEGA, 1996 r., 117 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy metalic, automatic, komputer, czarna skóra, ABS, kli
matyzacja, fotele podgrzewane, pamięć foteli i lusterek, alum. 
felgi, dach otwierany, bez wypadku, - 35.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/91-16-95
OPEL OMEGA SEDAN B, 1996/97 r., 130 tys. km, 2500 
ccm, V6, biały, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektryczne, immobilizer, centralny zamek, dodatkowe za
bezpieczenie, - 34.800 zł. Bralin, tel. 062/781-27-59 
OPEL OMEGA, 1996/97 r., 61 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
fitowy metalic, pełne wyposażenie, • 34.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-37-27
OPEL OMEGA B, 1996/97 r., 56 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, klimatronic, oryginalne radio, wszyst
kie el. dodatki, opony zimowe. - 38.000 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/854-01-38

O OPEL OMEGA KOMBI, 1997 r., 95 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, biały, klimatronic, ABS, szyber- 
dach, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku, 
stan b. dobry, • 43.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-15-60 01031741

OPEL OMEGA SEDAN, 1997 r., 77 tys. km. 2500 ccm, tur
bo D, stalowy metalic, klimatyzacja, ABS, wszystkie el. do
datki na przodzie, pirotechniczne napinacze pasów, zareje
strowany, - 43.500 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 
076/850-11-69.0607/35-47-05 
OPEL OMEGA B CD. 1997 r.. 138 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
biały, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, pełna elektryka, drew
no, komputer pokładowy, relingi dachowe, roleta bagażnika, 
zadbany, garażowany, • 33.500 zł. Nysa, tel. 0606/95-33-97 
OPEL OMEGA B KOMBI. 1997 r., 2000 ccm, biały, klimaty

zacja, ABS, wspomaganie, .centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, relingi, el. reg. fotele, 5 zagówków, welurowa 
tapicerka, obrotomierz, RM, stan idealny, - 37.800 zł. Opole, 
tel. 0605/38-95-69,077/442-15-86 
OPEL OMEGA CD. KOMBI. 1997 r.. 130 tys. km, 2500 ccm, 
TDS, zielony metalic, klimatyzacja, komputer, klimatronik, 
ABS, stan silnika i blacharki dobry, RO, relingi dachowe. 4 
pod. powietrzne, elektr. reg. wyposażenie, • 50.000 zł. Ostrze
szów, tel. 062/732-01-55
OPEL OMEGA B, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, roleta i 
fotel, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + pilot, kli
matyzacja, halogeny, welurowa tapicerka, soczewkowe lam
py, grill Kamei, stan idealny, atrakc. wygląd, kpi. dokumen
tacja, - 42.500 zł. Pieńsk, tel. 0604/75-27-70 
OPEL OMEGA CD, 1997 r., 148 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic, 4-drzwiowy; pełne wyposażenie 
oprócz skóry, mało eksploatlowany, kpi. dokumentacja, spro
wadzony bez wypadku, - 52.000 zł. Sobótka, tel. 
0602/25-01-06
OPEL OMEGA SEDAN, 1997/98 r., 50 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, srebrny, klimatyzacja, tempomat, drewno, pełne 
wyposażenie elektryczne, spoiler, el. roleta, szyberdach, 
podgrzewane fotele, aluminiowe felgi, RM Philips, - 49.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA TDS, 1997/98 r., 80 tys. km, 2500 ccm, bu
telkowa zieleń, el. reguł, lusterka i szyberdach, el. reguł, fo
tele, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, katalizator, 
centralny zamek, wspomaganie kier., RO, immobilizer, -
46.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-46-67, 0601/75-55-63 
OPEL OMEGA, 1998 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, 
limuzyna, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, komputwer, RM, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, Centr. zamek, alum. felgi, 
zielone szyby, bez wypadku, książka serwisowa, kpi. doku
mentacja, stan idealny, - 53.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32
OPEL OMEGA, 1998 r., 64 tys. km, 2500 ccm, V6 automa
tic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, im
mobilizer, wspomaganie, - 55.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-40-88
OPEL OMEGA, 1998 r., 65 tys. km, 2500 ccm, TDS, srebr

n y  metalic, 4 pod. powietrzne, nawigacja, klimatyzacja, role
ta, pełne wyposażenie elektr, - 54.500 zł. Nysa, tel. 
0604/53-23-25
OPEL REKORD BERLINA, 1978 r., 120 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, zielony, po remoncie blacharki, wymienione progi, 
techn. sprawny, zarejestrowany, - 1.200 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz. 20
OPEL REKORD BERLINA, 1978 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
zielony metalic, centr. zamek, oryg. lakier, zadbany, roczny 
akumulator, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/327-49-02,0501/81-53-62 
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, zielony metalic,
4-drzwiowy, hak, RO, 2 nowe opony, po przeglądzie, w cią
głej eksploatacji, zadbany, nowy ukł. wydechowy, centr. za
mek, -1.750 zł. Wrocław, tel. 071/342-68-93,0600/82-77-81 
OPEL REKORD, 1979 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, inst. gazowa, automatic, nowe opony, techn. 
sprawny, stan dobry, • 1.400 zł lub zamienię na inny, droż
szy. Wrocław, tel. 316-12-65,0608/59-23-54 
OPEL REKORD, 1981 r., 200 tys. km, 2000 ccm, i, zielony, 
stan b. dobry, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, za
dbany, 5-biegowy, el. otwierany szyberdach, el. reg. luster
ka, centr. zamek, wspomaganie kier., zarejestrowany na 1300 
ccm, - 4.00.0 zł lub zamienię na inny, w tej cenie. Kochlice, 
woj. legnickie, tel. 0604/44-38-71 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, benzyna centr. zamek, 
alarm, el. otw. szyby, alum. felgi, - 2.500 zł. Chwaliszów, 
gm. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-20-51 
OPEL REKORD, 1982 r., 1800 ccm, benzyna *  gaz, kolor 
ceglasty metalic, stan b. dobry, szyberdach, hak, inst. gazo
wa, aktualny przegląd, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
OPEL REKORD, 1983 r., benzyna, wiśniowy, aluminiowe 
felgi, zadbany, - 2.700 zł. Klenica, tel. 068/352-35-16 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony, 
nowy model lamp, silnik z Mercedesa 200 D, RM, stan b. 
dobry - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 
0608/84-46-03
OPEL REKORD, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, automa
tic, w ciągłej eksploatacji, - 1.800 zł. Biedrzychowice, gm. 
Żary, tel. 0600/18-73-31 po godz. 18 
OPEL REKORD, 1985 r., 110 tys. km, 2260 ccm, diesel, 
granatowy, stan b. dobry, - 7.200 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-11-79
OPEL REKORD, 1985/86 r., 2200 ccm, benzyna, granato
wy, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, -
5.000 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 071/312-92-29 po 
godz. 17,0604/27-11-14

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, te l. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02024711

OPEL SENATOR, 1979 r., 2960 ccm, benzyna, jasnozielo
ny mętalic. komputer, wspomaganie, centr. zamek, weluró- 
wa tapicerka, alum. felgi, stan b. dobry - 4.000 zł. Zgorze
lec. tel. 075/775-33-75
OPEL SENATOR, 1981 r.. 40 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
czarny, automatic, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 
700 DEM. Iłowa Żagańska, teł. 068/377-45-29 
OPEL SENATOR, 1981 r„ 3000 ccm, benzyna inst. gazo
wa, stan idealny, pełne wyposażenie, - 7.000 zł. Psary, gm. . 
Jemielno, tel. 065/544-73-80,0607/29-53-09 
OPEL SENATOR, 1983 r„ 2500 ccm, benzyna automatic, i  
serwo, aluminiowe felgi, szyberdach, na białych tablicach, •
1.550 zł. Pyrzyce, tel. 0609/49-52-10 
OPEL SENATOR, 1986 r., 170 tys. Jim, 2300 ccm, diesel, 
morski metalic, składak, szyberdach, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, garażowany, zadbany, stan b. dobry • 6.500 zł lub 
zamienię na kombi. Zgorzełec, tel. 075/776-15-21 
OPEL SENATOR, 1988 r., 3000 ccm pełne wyposażenie, 
stan b. dobry, - 10.00Qeł. Jelenia Góra, tel. 075/752-51-78. 
0601/87-65-57
OPEL SINTRA VAN, 1997 r., 80 tys. km, 2200 ccm, 16V 
DOHC, niebieski metalic, pełna dokumentacja, klimatyzacja,
7-osobowy, ABS, 2 poduszki pow., aluminiowe felgi, pełne 
wyposażenie el., szyberdach, alarm, obrotowe fotele, RM + 
CD, - 49.000 zł lub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 
0606/88-29-83
OPEL SINTRA, 1997 r., 24 tys. km, 2200 ccm, wtrysk 16V, 
srebrny metalic, 7-osobowy, klimatyzacja, alum. felgi, wspo
maganie, c. zamek *  pilot, el. otw. szyby, el. reg. świateł, el. 
reg. lusterka, ABS, radioodtwarzacz, instalacja gazowa, stan 
b. dobry, - 49.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48
OPEL SINTRA VAN, 1997 r., 80 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
niebieski metalic, kpł. dokumentacja, w kraju od 3 lat, klima
tyzacja, 2 pod. powietrzne, 7-osobowy, ABS, RO z CD, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, obrotowe fotele, alarm + pilot, 
wspomaganie kier, • 49.000 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław, tel. 0606/88-29-83
OPEL TIGRA, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, kolor atra
mentowy, alarm, alum. felgi, halogeny, RO, stan b. dobry,
22.000 zł lub zamienię na tańszy. Dzierżoniów, tel. 
074/645-83-11,0600/25-91-04

OPEL TIGRA, 1995 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, • 23.000 zł. Gizałki, .tel. 
062/741-13-08
OPEL TIGRA, 1995/96 r., 77tys. km, 1600 ccm, 16V, Eco
tec, czerwień meksykańska, sprowadzony w całości, z peł
ną dokumentacją, zadbany, ABS, radio, 5-biegowy, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, alum. felgi, pełne wy
posażenie el., immobilizer, - 24.200 zł. Paszowice, tel. 
076/870-10-25
OPEL TIGRA. 1995/96 r., 54 tys. km, 1400 ccm, ECOTEC, 
czarny, el. otw. szyby i szyberdach, alarm + pilot, spoiler, w 
kraju od roku, stan idealny, - 23.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-71-31
OPEL TIGRA, 1996 r., 1600 ccm. benzyna, niebieski meta
lic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. 
felgi, klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, w kraju od roku,
- 26.500 zł. Milicz, tel. 0605/13-34-79,0605/46-76-71 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- AG0214 www.autogielda.com.pl)
OPEL TIGRA, 1996 r., 55 tys. km. 1400 ccm, 16V, biały, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., alu
miniowe felgi, komplet kół-zimowych, radio z RDS, - 25.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-38-73 
OPEL TIGRA, 1997 r., 63 tys. km, 1400. ccm, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, 
alum. felgi. - 24.500 zł. Leszno, tel. 065/572-66-54 
OPEL TIGRA. 1997 r„ 53 tys. km, 1400 ccm. 16V, wtrysk, 
czarny, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspomaganie kier., im
mobilizer, alum. felgi, 2 poduszki pow.. klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, alarm, halogeny,* sportowy tłumik, 
stan b. dobry, - 27.000 zł. Zielona Góra, tel. 0602/82-71-64 
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 lub zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/741-96-69, 
0608/15-86-55
OPEL VECTRA GSI, 1986 r.. szary metalic, deska digital, 
ospoilerowany, hak, szyberdach, ważny przegląd, stan do
bry, - 6,400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90, 
0604/31-72-76
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. do
kumentacja, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, alum. felgi, RM stereo, 
stan techn. b. dobry, - 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03 
OPEL VECTRA, 1989 r.. 1600 ccm. biały. 5-drzwiowy. - 8.900 
zł. Otmuchów, tel. 077/431-30-20 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, grafitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 
ekonomiczny, opóny zimowe, stan b. dobry, • 9.800 zł. Pacz
ków. tel. 077/431-63-85.0606/85-46-84 
OPEL VECTRA GT, 1989 r„ - 7.500 zł. Sulechów, tel. 
068/385-81-88,068/385-35-89 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 124 tys. km, 1800 ccm, 
brązowy metalic, stan silnika i blacharki b. dobry, wspoma
ganie, 2-funkcyjny szyberdach, 4 zagłówki, dzielona tylna 
kanapa, radio + 6 oryg. głośników, odcięcie zapłonu, - 9.600 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94,0604/40-53-70 
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, RO, nowe amortyzatory i akumulator, zderzaki w 
kolorze nadwozia, zadbany, stan dobry, - 8.500 zł. Lubin, 
tel. 076/847-36-86
OPEL VECTRA, 1989/96 r.. 200 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, 135 KM, 4x4, radio, wtrysk, stan dobry -13.000 
zł lub zamienię na busa. Jelenia Góra, tel. 0606/37-76-65 
OPEL VECTRA SEDAN. 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, biały, instal. gazowa. RO i 6 głośników, welur, udo
kum. pochodzenie, -11.500 zł. „  tel. 0502/56-73-17 po 18 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm centr. zamek z pilotem, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, katalizator, -11.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-44-94 po godz.17,0606/47-38-52’
OPEL VECTRA, 1990 r., 81 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + 
pilot, el. antena, podłokietnik, obrotomierz, halogeny, alum. 
felgi i stalowe, z oponami, lakierowane zderzaki, dzielona 
kanapa, reg. kierownica, garażowany, -10.600 zł lub zamia
na na droższy. Legnica, tel. 076/854-32-68,0601/99-30-95 
OPEL VECTRA, 1990 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic,- w kraju od roku, sprowadzony w całości, dzie
lona tylna kanapa, 5-drzwiowy, szyberdach, - 10.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p albo Poloneza. Rawicz, tel. 
065/546-19-53,0608/34-56-90 
OPEL VECTRA, 1990 r., 100 tys. km, 2000 ccm; benzyna, 
wiśniowy metalic, wersja CD, wspomaganie kier., ABS, cen
tralny zamek, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, hak, książ
ka serwisowa, halogeny, radioodtwarzacz, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, pełna dokumentacja, zadbany, dzielone 
tylne siedzenia, -11.600 zł. środa śląska, tel. 0604/93-54-68 
po godz. 16
OPEL VECTRA, 1990 r.. 2000 ccm, biały, sedan, centralny 
zamek, wspomaganie kier., ABS, aluminiowe felgi, RO, au
tomatic, stan b. dobry, - 11t700 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
OPEL VECTRA GT. 1990 r.. 160 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi, 
RO, blokada skrzyni biegów, Mul-T-Lock, spoiler tylny, el. 
wysuwana antena, do małych poprawek lakierniczych, - 8.800 
zł. Wrocław, teł. 071/355-61-19,0608/84-46-03 
OPEL VECTRA GT, 19?0 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny 
zamek, szyberdach, el. reguł, lusterka, nowe amortyzatory, 
nowy akumulator, stan b. dobry, - 9:900 zł. Wrocław, tel. 
071/351-22-78
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r.. 118 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk/czerwony, wspomaganie, el. reg. reflektory, bez wy
padku, w kraju od 12.2000 r, • 9.700 zł. Zawidów, tel. 
0607/31-53-82
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, 16V, czarny metalic, 
komputer, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, wykoń
czenie w drewnie, alarm, zadbany, -14.300 zł. Złotoryja, tel. 
0602/53-97-82
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/91 r., 180 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, piaskowy, nadkola, RM, dzielona kanapa, szeroka li
stwa, garażowany, konserwacja, atrakc. wygląd - 12.100 zł 
lub zamienię. Lubnów, tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/97 r„ 161 tys. km, 2000 ccm, 
GT, kolor grafitowy metajic, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, halogeny/opony zimowe, • 12.900 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 071/318-18-64,0602/10-61-20 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, stan dobry, -11.800 zł (moż
liwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL VECTRA, 1991 r., 119 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, nie eksploatowany w 
kraju, oryg. lakier, wspomaganie, oryg. szyberdach, dzielo
na tylna kanapa, el. reg. reflektory, RM stereo, stan idealny,
- 12.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, wspomaganie, 
centr. zamek, • 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 0503/89-23-65 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 105 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zloty metalic, el. reg. reflektory, wspomaganie, dzielona tyl
na kanapa, RM, centr. zamek, stan b. dobry, • 12.500 zl (moż
liwe raty przez komis). Chocianów, tel. 076/818-41-80, 
0604/47-45-81
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, nie składany, szyberdach, centr. zamek, regulacja

świateł, dzielona kanapa, RO, garażowany, stan b. dobry, -
11.500 zł. Głogów, tel. 076/834-59-94
OPEL VECTRA CD SEDAN, 1991 r., 117 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, wielopunktowy wtrysk, oryg. przebieg, stan 
idealny, obniżony, sportowe zawieszenie, alum. felgi 15*, 
ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka i antena, RM + 4 gło
śniki, centr. zamek, sprowadzony tydzień temu, -12.500 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-28-23
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r„ 107 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, 4x4, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., 
stan idealny, • 12.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r„ 1600 ccm. wtrysk, wiśnio
wy metalic, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., RM, bez 
wypadku, pełna dokumentacja, welurowa tapicerka, atrak
cyjny wygląd, - 12.700 zl. Komorniki, tel. 076/858-40-55 
OPEL VECTRA, 1991 r., 102 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie kie/., szyberdach, stan b. dobry, - 
1^.100 zl. Lwówek śląski, tel. 0608/65-76-25 
OPEL VECTRA, 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, ciemno
granatowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, central
ny zamek, książka serwisowa, bez wypadku, w kraju od 5 
dni, - 11.700 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-48-58, 
0600/15-48-15
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 1800 ccm. benzyna, srebr
ny, stan b. dobry, - 11.500 zł. Milicz, tel. 071/384-24-13. 
0605/42-35-77
OPEL VECTRA CD, 1991 r.', 164 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
śliwkowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. reguł, lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, 4 za
główki, spoiler, podłokietnik, sprowadzony w całości, -11.800 
zł lub zamienię na tańszy samochód. Paczków, tel. 
077/431-72-76,0609/64-03-44 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 131 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, bez wypadku, ABS, centralny zamek, szyber
dach. welurowa tapicerka, radio, 4 zagłówki, el. reguł, lu
sterka, obrotomierz, el. reg. reflektory, zderzaki i lusterka w 
kolorze, - 13.200 zł. Rawicz, tel. 0608/03-76-19 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. re
guł. lusterka (podgrz.), el. reg. reflektory, 4 zagłówki, dzielo
ne tylne siedzenia, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, 
- 12.800 zł lub zamienię na Opla Calibrę. Świebodzice, tel. 
0605/74-74-41
OPEL VECTRA, 1991 r.. 160 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy metalic. sprowadzony w całości, szyberdach, 
ABS, wspom. kierownicy, katalizator, el. wysuwana antena, 
4x4, garażowany, zadbany, bez wypadku, - 11.000 żł. Wał
brzych, tel. 074/843-69-53
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 190 tys. km, 11600 ccm. 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
RO Opel, głośniki, bez wypadku, sprowadzony na mienie, -
11.700 zł. Wieruszów, tel. 0607/32-99-16 
OPEL VECTRA, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm, biały, wspo
maganie kier., ABS, el. reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, 
welurowa tapicerka, RM + 6 głośników, szyberdach, alumi
niowe felgi, centralny zamek, alarm, -11.500 zł lub zamienię 
na mniejszy. Wrocław, tel. 071/352-82-91,0610/82-26-36 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna doku
mentacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwa
rzacz + 6 głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, -
12.500 zl. Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20, 
0603/84-99-70
OPEL VECTRA. 1991 r., 140 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, kupiony w salonie, garażowany, stan b. dobry, -11.800 
zl. Wschowa, tel. 065/540-32-66,0609/42-15-04 
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic. stan idealny, na zachodnich tablicach - 2.300 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/775-24-36,0603/80-66-58 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 120 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, czerwony, centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, wspo
maganie kier., ABS, el. reg. reflektory, halogeny, dzielona 
tylna kanapa, w kraju od 2 dni, serwisowany w Niemczech, 
kpi. dokumentacja, - 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/89-23-65,075/644-90-80 •*
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic. ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, -12.100 
zł. Paczków, tel. 077/431-61-68,0606/13-55-80 
OPEL VECTRA SEDAN. 1991/92 r.. 2000 ccm. biały, pełna 
dokumentacja, welurowa tapicerka, ABS. klimatyzacja, cen
tralny zamek, radioodtwarzacz, el. reg. reflektory, zadbany, 
stan b. dobry, - 9.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41 -37 
OPEL VECTRA GT. 1991/92 r., 2 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
czarny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, kli
matyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektr., zawieszenie 
Jamex, aluminiowe felgi 16" Momo, alarm, czarne lampy, -
17.000 zł lub zamienię na inny, może być bus. Trzebieszo
wie, tel. 074/814-76-76 wieczorem
OPEL VECTRA, 1991/92 r.. 153 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
granatowy metalic, sedan, model 1992 r., wspomaganie kier., 
alarm, centralny zamek, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka, RO, sprowadzony w 1999 r., bez wypadku, pełna do
kumentacja, stan techn. b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię 
na inny samochód. Węgry, woj. wrocławskie, tel. 
0607/42-93-32
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 129 tys. km. 2000 ccm, ciem
nozielony metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, el. 
reg. światła, 5-biegowy, dzielona kanapa, - 9.500 zł. Lesz
no, tel. 0607/60-53-43
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 140 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, czerwony, stan dobry, 4x4, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, alarm, centr. zamek, alum. felgi, RO ♦ 6 głośni
ków, nowe tarcze hamulcowe, do wymiany przednie amorty
zatory, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-95-65 
OPEL VECTRA, 1992 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, wspomaganie, ABS,el. otw. szyby, szyberdach, 
centr. zamek, - 13.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL VECTRA, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy me
talic, wspomaganie, ABS, szyberdach, stan dobry, -11.990 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL VECTRA GLŚ SEDAN, 1992 r., 200 tys. km, .1700 
ccm, niebieski metalic, welurowa tapicerka, centralny zamek, 
el. regulowana wys. świateł, RO CD, bezwypadkowy, 6 mies. 
w kraju, książka serwisowa, stan idealny, -16.900 zł. Ostrze
szów, tel. 0502/15-69-14
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, -
12.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
OPEL VECTRA. 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, zadbany, garażowany, I właściciel w kraju, reguł, 
wys. świateł, wspomaganie kier., Mul-T-Lock, RO Panaso
nic, el. wysuwana antena, -11.000 zł (możliwe raty). Zielona 
Góra, tel. 068/320-72-64 po godz. 17 lub, 0605/43-90-79 
OPEL VECTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, szary, se
dan, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RO ♦ CD, -
15.000 zł. Leszno, tel. 065/534-22-14,0603/06-92-26 
OPEL VECTRA, 1992 r., 114 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, cena -
2.800 DEM + cło. Góra, tel. 065/543-27-90
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach 
• 3.200 DEM + cło i trasnport. Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL VECTRA SEDAN. 1992 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, granatowy metalic, od tygodnia w kraju, oclony, za
rejestrowany, bezwypadkowy, oryg. lakier i przebieg, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja. 4-drzwiowy, 5-biegowy, wspoma
ganie kierownicy, centr. zamek, szyberdach, oryg. RO ♦ gło

śniki, bez korozji, stan idealny, • 14.300 zł (możliwe raty) łub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
OPEL VECTRA/T992 r., 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, w kraju 
od 3 dni, aluminiowe felgi, szyberdach, książka serwisowa, 
stan idealny, -13.200 zł. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk alum. felgi, -13.£00 zł. Legnica, teł. 076/858-51-95 
OPEL VECTRA, 1992 r., 171 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, automatic, pełny wtrysk, katalizator, centralny zamek, 
ABS, ASR, wspomaganie kier., RO, dodatkowo opony zimo
we, - 10.500 zł. Leszno, tel. 0601/77-49-49 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
welurowa tapicerka - 3.200 DEM *  cło i transport. Leszno, 
tel. 0502/16-00-17
OPEL VECTRA, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
kolor śliwkowy metalic. wspomaganie kier., szyberdach, 
centr. zamek, ABS, reg. światła, el. reg. i podg. lusterka, 
reguł. wys. mocowania pasów i siedzenia, dzielona tylna 
kanapa, spoiler tylny ze stopem, RO + 6 głośników, kpi. do
kumentacja, w kraju od 3 mies., stan idealny, - 14.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/12-96-20 
OPEL VECTRA, 1992 r., 158 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
ciemnografitowy, ABS, el. reguł, lusterka, szyberdach, cen
tralny zamek, welurowa tapicerka, sedan, sprowadzony w 
całości, • 14.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-46-22 po godz. 
16,0600/85-86-14
OPEL VECTRA, 1992 r.. 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, stan 
idealny, sprowadzony na kołach, kpi. dokumentacja, -13.700 
zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspo
maganie kier., ABS, szyberdach, bez wypadku, I właściciel, 
-12.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-01 -01 wieczorem 
OPEL VECTRA GT, 1992 r., 144 tys. km, 2000 ccm. biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, alarm, RM, centr. 
zamek, hak, zadbany, bagażnik, -13.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-37-92
OPEL VECTRA GT, 1992 r„ 2000 ccm, OHC, granatowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, insŁ gazowa w miejscu koła za
pasowego, fotele obrotowe, kpi. opon zimowych, alarm, centr. 
zamek, radio z RDS, nowy akumulator (gwarancja), nowe 
amortyzatory, alarm, -16.200 zł. Wrocław, tel. 0601/95-09-48 
OPEL VECTRA, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
grafitowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, komputer, RM, klimatyzacja, -14.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/35-01-05
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 115 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, granatowy metalic, wspomaganie, szyberdach, bez 
wypadku, RM, książka serwisowa, -12.700 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r„ 128 tys. km. 1600 ccm. 
i, wtrysk, niebieski metalic, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, RO Blaupunkt, dzielone tylne siedzenia, I właści
ciel, w kraju od 92 r., zadbany, - 13.800 zł. Opole, tel. 
077/456-49-18,0600/27-94-72 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowoturkusowy metalic, wersja CD, sprowadzony 
w całości na kołach, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby (4), 
el. reguł, lusterka, eł. reg. reflektory, ABS, welurowa tapicer
ka, aluminiowe felgi, komputer, radioodtwarzacz, -12.900 
zł. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 2000 ccm, perło
woczarny, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 
alum. felgi 15", wersja CD, po przeglądzie i tłumaczeniu do
kumentacji, w kraju od tygodnia, bez wypadku, -15.300 z ł, 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 108 tys. km, 1700 ccm, 
TDI, szary metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspo
maganie kier., RM, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, 2 nowe opony, oznakowany, blokada skrzyni biegów, 
w kraju od roku. sprowadzony w całości/przegląd do 04.2002 
r, • 18.400 zł. Ścinawa, tel. 076/843-65-42 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 108 tys. km, 1800 ccm, śliwko
wy, automatic, ABS, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, szyberdach, zadbany, dzielone tylne siedzenia, -17.000 
zł. Wrocław, tel. 071/349-46-98 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 150 tys. km. 1700 ccm. 
turbo D, bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., szyberdach, zadbany, • 17.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/41-15-39
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy me
talic, - 15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17, 
0605/08-92^81
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r„ 1800 ccm. benzyna, gra
natowy metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 
14 890 zl. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
OPEL VECTRA, 1993 r., 99 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, ABS, poduszka pow. kierowcy, wspomaganie, cen
tralny zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, składane i dzielone 
siedzenia, szyby atermiczne, radio, immobilizer, blokada 
skrzyni i inne, bardzo zadbany technicznie, przegląd do
06.06.2002 r, - 17.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-23-36, 
0601/59-23-43
OPEL VECTRA SEDAN. 1993 r.r 149 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D. bordowy metalic, stan b. dobry. ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, hak, welurowa tapicerka. bez 
wypadku, oryg. lakier, - 17.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-08 po godz. 19,0604/41-15-39 
OPEL VECTRA CD, 1993 r„ 190 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, śliwkowy metalic, 5-drzwiówy, poduszka pow., ABS, na
pinacze pasów, komputer, pełne wyposażenie el., zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, aluminiowe felgi 15". RO Grun- 
dig, bez wypadku, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, stan b. dobry, • 17.500 zł lub zamienię na inny samo
chód. Międzylesie, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/06-09-27 
OPEL VECTRA, 1993 r., 83 tys. km, 1600 ccm, szary meta
lic, szyberdach, centr. zamek, radioodtwarzacz, katalizator,
-16.000 zł. Opatówek, tel. 062/763-75-34 po godz. 20 
OPEL VECTRA, 1993 r„ 2000 ccm, niebieski metalic, wspo
maganie, centr. zamek, pełne wyposażenie elektr., ABS, 
poduszka pow., podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, 
drewno, halogeny, opony zimowe, serwisowany w ASO, -
18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/91-67-95,062/592-19-05 
po godz. 20
OPEL VECTRA, 1993 r., 135 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, centr. zamek, ABS, ASR, wspomaganie, 
hak, halogeny, automatic, oznakowany, alarm, - 15.500 zł 
lub zamienię na Poloneza, do 5.000 zł. Polkowice, tel. 
076/749-65-91
OPEL VECTRA GLS, 1993 r., 147 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, wtrysk, ciemnowiśnowy, wspomaganie kier., centr. 
zamek, szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, alarm, 
immobilizer, welurowa tapicerka, zadbany, -14.800 zł. Wro
cław, tel. 071/321-31-10,0502/52-67-97 
OPEL VECTRA CD. 1993 r., 99 tys. km, 1800 ccm. benzyna 
el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, poduszka pow., el. reg. 
reflektory, centr. zamek, hak, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, kieszeń na narty, skórzana kierownica, immo
bilizer, drewno, stan b. dobry, - 16.400 zł. Zgorzelec, teł. 
0601/17-16-84
OPEL VECTRA, 1993/94 r., 120 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, centr. zamek, ABS, welurowa tapicer
ka, immobilizer, hak, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, w
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kraju od 3 dni. serwisowany, (właściciel, kpi. dokumentacja,
• 14.800 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
OPEL VECTRA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, bor
dowy, automatic, jazda sportowa, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, immobilizer, 2 pod. powietrzne, -17.000 
i l  Dłoń, tel. 065/547-77-36
OPEL VECTRA, 1994 r., 82 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
biały, silnik Isuzu, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, - 20.500 zl. Krotoszyn, tel. 0504/82-91-23 
OPEL VECTRA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, 
16 V, Ecotec, 5-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, RM, ABS -
19.200 zl. Lubin, tel. 0601/93-35-12
OPEL YECTRA-KOMBI; T994 T.7150 tyS.'kffi,1700~c5mr 
diesel, czerwony, limuzyna, ABS, el. otw. szyby, el. otw. szy
berdach, wspomaganie, zadbany - 21.000 zł. Osiecznica, 
tel. 075/731-22-24
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 133 tys. km, 1600 ccm, 
fioletowy metalik, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr.. zamek, alarm, aktualny przegląd, - 17.600 zł. Wro
cław. tel. 071/789-96-22 lub, 0603/08-80-07 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowoszary metalic, pełna dokumentacja, w kraju 
od 1.5 roku, I właściciel, ABS, 2 poduszki powietrzne, klima
tyzacja, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny 
zamek, immobilizer, szybenjach, hak, el. reg. reflektory, 4 
zagłówki, stan b. dobry, nowe opony, • 21.000 zł. Legnica, 
tel. 076/858-41-90,0607/34-18-75 
OPEL VECTRA, 1994 r., 132 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, szyberdach szklany, wymienione paski, filtry, pom
pa wodna, akumulator, I właściciel w kraju, rejestracja do
04.2002 r, udokum. pochodzenie, - 18.800 zł. Nysa, tel. 
077/433-71-69,0600/68-29-82 
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 99 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
pełne wyp. elektr., c. zamek, immobilizer, el. otw. szyber
dach, 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 Wiel
kopolski, tel. 062/591-03-79,0605/26-19-18 
OPEL VECTRA CDX SEDAN, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, szyberdach, el. otw. szyby, centr. 
zamek, - 16.800 zł. Żary, tel. 0604/85-92-08 
OPEL YECTRA, 1994 r., 93 tys. km; 1800 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic. ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 
poduszki pow., szyberdach, alarm, ciemne szyby, stan ide
alny, -19.900 zł. Zary, tel. 068/363-64-17.0602/75-27-17 
OPEL VECTRA CDX, 1994/95 r„ 79 tys. km, 2000 ccm. i, 
srebrny, udokum. przebieg, automatic, klimatyzacja, pełna 
elektryka, centr. zamek, wspomaganie kier:, komputer, drew
no, skórzana kierownica, napinacze pasów, podłokietnik, 
alum. felgi x 5, RO ♦ 6 głośników, ABS, ASR, w kraju od 3 
dni, bez wypadku, - 20.100 zł. Kępno, tel. 062/592-06-96, 
0602/28-52-51
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wyposa
żenie elektr., stan b. dobry, - 22.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-45-99
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, auto
matic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaga* 
nie, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, -17.900 
zł. Leszno, tel. 0605/44-73-47 
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 81 tys. km. 1800 ccm, per- 
łowowiśniowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 
poduszka, szyberdach, centr. zamek, alarm, immobilizer, hak, 
RM, el. wysuwana antena, techn. sprawny - 22.000 zł w roz
liczeniu może być Daewoo Tico, Matiz, Polonez, Fiat 126p. 
Lubin, tel. 0601/59-55-45
OPEL VECTRA, 1995 r., 92 tys. km, 1800 ccm, szary meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, radio, spro
wadzony w całości, hak, halogeny, stan techn. idealny, •
21.200 zł. Strzałkowo, tel. 063/275-09-98 po godz. 17, 
0604/72-85-20
OPEL VECTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, •
18.500 zł. Góra, tel. 065/544-73-48
OPEL VECTRA, 1995 r., 75 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, tur
kusowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, drewniane dodatki, 
welurowa tapicerka, pełne wyposażenie elektryczne, • 22.500 
zł. Grodków, tel. 077/415-45-99 
OPEL VECTRA. 1995 r„ 66 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
złoty metalic, ABS, el. szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, RO, książ
ka serwisowa, sprowadzony, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, stan idealny, - 18.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/782-54-84,0600/11-38-66 
OPEL VECTRA, 1995 r., 139 tys. km, 1700 ccm, TDi Isuzu, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości z Niemiec, bogate 
wyposażenie, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, •
25.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 wieczorem 
OPEL VECTRA, 1995 r., 155 tys. km, 1700 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, ater
miczne szyby, silnik Isuzu, - 24.900 zł. Legnica, tel. 
076/721-77-81
OPEL VECTRA, 1995 r., 67 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, poduszka pow., klimatyzacja, alum. felgi, centr. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., immobilizer, - 20,500 
zł! Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
OPEL VECTRA, 1995 r., 93 tys. km, 2000 ccm, 16V, Eco
tec, zielony metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi 15*. el. otwierane 
szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, dodatki drewniane, 
komputer pokł., stan b. dobry, - 22.100 zł. Wrocław, tel. 
0608/05-28-15
OPEL YECTRA, 1995 r„ 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, immobilizer, Mul-T-Lock, napinacze pasów, haloge
ny, zegar, termometr zew., RO, welurowa tapicerka, szyber
dach, szyby atermiczne, I właściciel, kpi. dokumentacja, ser
wisowany, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/328.-02-42, 
0501/85-25-16
OPEL VECTRA, 1996 r., 110 tys. km, 1600 ccm, szampań
ski, kupiony w kraju, inst. gazowa, I właściciel, ABS, 2 pod. 
powietrzne, serwo, serwisowany w ASO, - 29.500 zł. Wieru
szów, tel. 0601/53-49-73
OPEL VECTRA B SEDAN. 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. 
otw. szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, kpi. opon zimo
wych, kupiony w salonie, garażowany, - 28.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-77-68
OPEL VECTRA, 1996 r., 51 tys. km, 1700 ccm, TDi, śliwko
wy metalic, wspomaganie kier., el.otwierane szyby, central
ny zamek, ABS, RM, - 33.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-96-28,0610/71-54-40 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r„ 79 tys. km, 1600 ccm, 
ECOTEC, 16V, wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kier., 
centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, RO + głośniki, poduszka 
pow. kierowcy, stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Lubin, tel. 076/846-98-16,0604/97-67-04 
OPEL VECTRA CD, 1996 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
30.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-35
OPEL VECTRA, 1996 r., 2000 ccm, szary metalic, centr. 
zamek, wspomaganie kier., inśL gazowa, alifin. felgi, bez 
wypadku, kompletna dokumentacja, dodatkowe-światło

.stop’ , RO, garażowany + 5 kół, -11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
.074/872-26-22
OPEL VECTRA B, 1996 r., 90 tys. km, 16 ccm, Ecotec, ben
zyna, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm + pilot, szyberdach, garażowany, 
od 99 r. w Polsce, zimowe opony, - 30.000 zł. Oława, tel. 
071/303-38-93,0603/48-71-78 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 115 tyś. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, opony zimowe z felgami, bagażnik dachowy, kupio
ny w salonie, - 30.500 zł. Środa śląska, tel. 071/317-59-02 
OPEL VECTRA CD, 1996 r., 100 tys. km, V5, ECOTEC, 
czarny metalic, klimatronic, poszerzony, obniżony, skóra, 
drewnoi-pełne wyposażenie,-aluńi.-felgi-16" AEZ, -zawiesze
nie po tuningu, opony Michelin, - 41.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/817-40-18,0049/17-09-56-28-56 
OPEL VECTRA, 1996 r., 109 tys. km, 1600 ccm, 16V, Eco
tec, fioletowy metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., radio, kolorowa 
tapicerka, alarm, w kraju od 3 dni, bez wypadku, • 29.300 zł. 
Wrocław, tel. 0608/05-28-15
OPEL VECTRA, 1996 r„ 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, automatic, wspomaganie kier., szyberdach, w kraju 
od 2 lat, stan dobry, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-64-16 
OPEL VECTRA, 1996 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO
TEC, bordowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewa
ne, ABS, 2 pod. powietrzne, RO + 4 głośniki, nowe tarcze 
hamulcowe, 2 tys. km po wymianie oleju, - 26.900 zł. Wro
cław, tel. 071/788-69-09,0607/36-27-72 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
benzyna, srebrny metalic. ABS, ASC, centr. zamek, immobi
lizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alum. 
felgi 16", welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, 2 pod. powietrz
ne, automatic, sprowadzony z Niemiec, - 29.900 zł. Lubań, 
tel. 075/722-33-51,0600/39-78-63 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1996/97 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, 
ecotec, zielony metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie kier., szyberdach, relingi dachowe, roleta, ra
dioodtwarzacz z RDS, welurowa tapicerka, I właściciel, 4 
poduszki powietrzne, - 26.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0606/99-56-29 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 
16V, turbo D, kość słoniowa, TDi, 2 pod. powietrzne, ABS, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, bez wypadku, do sprowadzenia 
z Niemiec, - 26.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL VECTRA B ,1997 r.f 52 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, kombi, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, komputer, wspo
maganie, relingi dachowe, welurowa tapicerka, - 34.500 zł 
lub zamienię na osobowy - do 12.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/713-80-24,0609/42-33-42 - 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, poduszka powietrzna kierowcy, ABS, serwi
sowany, - 29.000 zł. Mieroszów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/99-74-70
OPEL VECTRA B, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, sza
firowy metalic, wspomaganie, poduszka pow., ABS, klimaty
zacja, el. otw. szyby, światła, RM, alum. felgi, immobilizer -
31.500 zł. Oława. tel. 071/313-46-46 po godz.17
OPEL VECTRA CD KOMBI, 1997 r„ 90 tys. km, 1800 ccm, 
bordowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 37.000 zł. So- 
kolec, tel. 074/671-61-72
OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm. wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, przegląd do 04.2002 
r., dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości 01.2001 r, 
-11.500 zł. Szprotawa, tel. 0602/12-41-72 
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r„ 79 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka (podgrzew.), centr. zamek + 
pilot, RM z RDS, alum. felgi *  opony zimowe, alarm, reg. 
fotela i kierów., kupiony w salonie, garażowany, stan idealny
- 36.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-55-77

O OPEL VECTRAB KOMBI, 1997 r., 95 tys. km, 1800 
ccm, kolor tytanowy metalic, ABS, alum. felgi, 
centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, wspo
maganie, poduszka pow, • 35.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-29-81,0601/76-63-66 81013481

OPEL VECTRA.B, 1997 r„ 1800 ccm, 16V, niebieski meta
lic, wszystkie el. dodatki, - 34.500 zł. Biskupice Zabaryczne 
4, gm. Mikstat, woj. kaliskie, tel. 0605/57-63-11 
OPEL VECTRA, 1997 r„ 85 tys. km, 1700 ccm, TDi, perło- 
wofioletowy metalic, wersja CD, alum. felgi 15", klimatyza
cja, pełne wyposażenie, 2 pod. powietrzne, stan idealny, -
36.500 zł. Gostyń, tel. 0603/46-60-45
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., 52 tys. km, 1600 ctern, 
16V, kolor ciemnografitowy, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, - 34.500 zł lub zamienię na mniejszy, do 12.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/713-80-24,0609/42-33-43 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, automatic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, - 28.900 zł lub zamienię na 
tańszy. Kępno, tel. 062/782-49-58,0607/35-01-40 
OPEL VECTRA, 1997 r„ 99 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek + pilot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, • 27.900 
zł lub zamienię na tańszy. Nowa Ruda, tel. 0601/47-73-67 
OPEL VECTRA SEDAN B, 1997 r., 79 tys. km, 1800 ccm, 
16 V, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka podgrzewane, centr. zamek, wspo
maganie, alum. felgi, zimowe opony, RO z RDS, regulacja 
fotela, reg. kierownica, z salonu, garażowany, alarm, II wła
ściciel, stan idealny, - 36.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/784-55-77
OPEL VECTRA DTL, 1997. r., 77 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, kombi, klimatyzacja, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., centralny zamek, ABS, el. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, aluminiowe felgi + zimowe koła, RO, 
książka serwisowa, halogeny, relingi dachowe, roleta bagaż
nika, stan idealny, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0606/97-34-24 
OPEL VECTRA SEDAN B, 1997 r., 124 tys. km, 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, poduszki powietrzne, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, ABS, wspomaga
nie kier, - 32.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-96-61 
OPEL VECTRA, 1997 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie, aluminio
we felgi, kupiony w salonie, I właściciel, stan idealny, 
5-drzwiowy, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-10 
OPEL VECTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1600 cćm. 16V, biały, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm, kupiona w salonie, I właściciel, • 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-90-89,0503/84-39-17 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 50 tys. km, 2000 ccm. 16V, ben
zyna, granatowy metalic, automat, 5-drzwiowy, pełne wypo
sażenie dodatkowe, - 32.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/352-84-70,0601/73-00-97 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 65 tys. km, 1800 ccm, 
perłowogranatowy, 4x poduszka pow., klimatyzacja, kompu
ter pokładowy, ABS, CD, zawieszenie i alum. felgi Irmscher,
- 38.500 zł. Kępno, teł. 0603/76-58-22
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r„ 2000 ccm, TDi, 16V, 
granatowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek + 
pilot, podgrzewane fotele, reg. kierownica, el. reg. reflekto
ry, alum. felgi 15", oryginalny RO + 8 głośników, książka ser
wisowa, roleta, - 37.300 zł. Leszno, teł. 065/549-60^40, 
0603/33-92-68
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 60 tys. km. 2000 ccm, 
16V, niebieski metalic, ABS, ASD, 2 pod. powietrzne, klima
tyzacja, wszystkie el. dodatkr, felingi dachowe, alum. felgi,

RM, I właściciel, serwisowany, komputer, zadbany, atrakcyj
ny wygląd, - 29.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0606/99-56-29 '

O OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, 16V, kolor oliw
kowy metalic, kupiony w salonie, wielofunkcyj
na kierownica, klimatronic, 4 poduszki pow., ABS, 
el. otw. szyby (4), alum. felgi, RO ♦ zmieniacz ory-. 
ginalny, stan idealny, • 43.000 zl. Wrocław, tel. 
071/311-29-22,0601/70-24-24 81012881

OPEL VECTRA, 1998 r., 26 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny, garażowany, ABS, centralny zamek z pilotem, wspoma
ganie kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, kataliza
tor, el. reg. lusterka, regulowana kierownica, 2 poduszki po
wietrzne, radio, stan b. dobry, -’373Ó0 zł. Gostyń, te f  
0605/44-24-13
OPEL VECTRA B, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, miodowy me
talic, sedan, rej. w 98 r., centr. zamek, immobilizer, alarmy, 
poduszką, alum. felgi, komputer, reg. kierownica, wspoma
ganie, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-47-81 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r„ 105 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, biały, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wszystkie 
el. dodatki, wersja CD, bez wypadku, sprowadzony w cało
ści, oclony, nie rejestrowany, - 37.000 zł. Nowa Wieś, tel. 
076/817-12-23,0604/48-06-24 
OPEL VECTRA, 1998 r„ 34 tys. km, 1600 ccm, 16V, eco
tec, kolor grafitowy metalic, ABS, 4 poduszki powietrzne, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kierownicy, alu
miniowe felgi, klimatyzacja, oryginalny RM, • 36.000 zł. Nysa, 
tel. 077/435-83-26 po godz. 16,0606/76-72-48 
OPELVECTRA KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czarny metalic, I właściciel, kupiony i serwisowany w kraju, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamek, rolety bagażnika,
- 43.000 zł (w rozliczeniu może być tańszy samochód). Wro
cław, tel. 0603/84-78-77
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r„ 2000 ccm, benzyna, 16V, 
zielony metalic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie kier., kli
matyzacja, skórzana kierownica t  sterowanie CD, alum. fel
gi, elektryka, relingi dachowe, drewno, mało eksploatowany, 
kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, - 52.000 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Złotoryja, tel. 0603/07-30-41 
OPEL VECTRA CD SPORT, 1998/99 r., 70 tyS. km. 2000 
ccm, 16V, biały, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, w kraju od 
tygodnia, kubełkowe fotele, alum. felgi, oclony w całości, stan 
idealny, - 38.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44
OPEL VECTRA KOMBI, 1998/99 r., 20 tys. km, 1998 ccm, 
srebrny metalic, homologacja na ciężarowy, wersja CD, kli
matyzacja, ABS, TC, kupiony w salonie, bezwypadkowy, stan 
idealny, - 46.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-38-63 w godz.
8-16

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 przeciwmgielne, 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 VECTRA B, 1999 r„ 31 tys. km, 2000 ccm, TDi, srebr
ny, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, RM, • 48.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/56-24-62
OPELZAFIRA, 1999 r„ 1600 ccm, granatowy metalic, alum. 
felgi, radio CD, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby,
- 52.000 zł. Wijewo, woj. leszczyńskie, tel. 0600/12-98-59 
lub 0605/08-72-15
OPEL ZAFIRA, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 7-osobowy, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, pełne wy
posażenie elektr., hak, relingi dachowe, RO, - 57.000 zł. 
Nysa. tel. 077/431-81-87
OPEL ZAFIRA, 2000 r„ 13 tys. km, 1800 ccm, 16V, perto- 
woczarny, 4 poduszki powietrzne, 2 zabezpieczenia, szyber
dach, białe zegary, aluminiowe felgi, przyciemnione szyby, 
klimatyzacja, - 66.000 zł lub zamienię na VW Golfa IV albo 
Opla Astrę II kombi, D. Bielawa, tel. 074/833-94-92, 
0602/48-20-73
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, kupiony w salonie, stan idealny, - 66.000 
zł. Jawor, tel. 076/870-33-59,0602/53-59-67

PEUGEOT
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. Inform acja, tel. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029801

PEUGEOT 106,1992 r„ 1000 ccm, srebrny metalic, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, kupiony w salonie, serwisowany, - 9.600 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
PEUGEOT 106,1992 r., 1200 ccm, biały, oryginalny lakier, 
szyberdach, katalizator, stan idealny, - 9.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 0501/04-90-08
PEUGEOT 106 XN, 1993 r., 165 tys. km, 954 ccm, benzyna, 
jasnoseledynowy, 3-drzwiowy, alarm z pilotem, stan b. do
bry, ekonomiczny, - 11.500 zł. Kończyce, gm. Domaniów, 
teł. 071/302-71-30,0607/66-00-36 

O PEUGEOT 106 D, 1995 r., 100 tys. km, zielony me
talic, el. otw. szyby, centr. zamek, garażowany, •
15.900 zł. Borowa, te l. 071/372-02-07, 
0503/61-22-65 02026541

PEUGEOT 106 KID, 1995 r., 83 tys. km, 1000 ccm, niebie
ski metalic, RO, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, 
alarm, centr. zamek, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-41-67 
PEUGEOT 106,1996 r„ 1100 ccm, fioletowy, poduszka pow., 
szyberdach, immobilizer, centr. zamek, RM, el. reg. reflek
tory, sprowadzony w całości, - 14.500 zł. Prochowice, tel. 
076/858-51-97,0608/36-93-22 - 
PEUGEOT 106, 1996 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wy
padku, alum. felgi, RM, alarm, - 19.500 zł. Legnica, tel. 
0601/09-06-08
PEUGEOT 106,1996/97 r., 80 tys. km, 954 ccm, perłowo
zielony, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, tylne szyby uchy
lane, oryginalny RM z RDS, centr. zamek + pilot, immobili
zer kodowany, szyberdach, nowy model, zderzaki w kolorze 
nadwozia, dzielona tylna kanapa, atrakc. wygląd, -17.500 
zł. Wijewo, tel. 065/549-41-55,0606/51-86-13 
PEUGEOT 106,1997 r., 37 tys. km, 1100 ccmi biały, katali
zator, nowy model .KID’ , 5-drzwiówy, radio, stan b. dobry, -
18.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-30-76, 0503/01-70-43, 
0604/22-19-42
PEUGEOT 106 XR, 1997 r.,63 tys. km, 1124 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, stan b. dobry, blokada zapłonu, 2 poduszki 
powietrzne, radio, centralny zamek, alarm, 3-drzwiowy, tyl
ne szyby uchylne, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowa
ny, sprowadzony w całości, - 19.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-28-25,0604/66-34-78 
PEUGEOT'1tf6, 1997/98 r., 1-500 cćm, diesel immobilizer, 
el. reg. świateł, welurowa tapicerka, przywieziony z Francji i

oclony, stan idealny - 20.600 zł. Wrocław, tel. 071/793-53-14, 
0609/28-28-26
PEUGEOT 106, 1998 r., 46 tys. km,'1400 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, zarejestrowany, el. otw. szyby, wspo
maganie, immobilizer, • 21.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-32-24
PEUGEOT 106,1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, sprowadzony, sprawny technicznie, tylny błot
nik 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 106,1999/00 r., 7 tys. km, 954 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, szyberdach, 

-książka serwisowa, -20:500 zł. Legnica,-teł.-0603/49-82-83- 
PEUGEOT 106, 1999/00 r., 37 tys. km, 950 ccm, zielony, 
poduszka pow., kupiony w salonie, • 19.700 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-17-10,0502/43-45-05 
PEUGEOT 205 XR, 1985 r., 1360 ccm, niebieski, blacharka 
do małych poprawek, - 3.200 zł. Jaźwina, gm. Łagiewniki, 
tel. 071/393-81-31
PEUGEOT 205 XA, 1986 r., 1400 ccm. bordowy, po remon
cie.silnika, RM,“• ,5.200 zł. Wrocław, tel. 0601/83-60-82, 
0603/66-16-69
PEUGEOT 205 GT, 1986 r., 155 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, szary metalic, stan dobry, centralny zamek, alarm, szy
berdach, aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ciemne 
szyby, dodatkowe światło stopu, RM Blaupunkt, przegląd do
02.2002 r, - 4.900 zł. Kamienna Góra. tel. 075/744-11-50 
PEUGEOT 205,1986 r., 1100 ccm, czerwony, do remontu 
silnik, -1.900 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 0605/13-19-68 
PEUGEOT 205,1987 r., 103 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, skórzana kierownica, stan idealny, na białych 
tablicach - 1.600 zł. Nysa, tel. 077/433-55-76 
PEUGEOT 205,1990 r., 153 tys. km, 1800 ccm, diesel, czar
ny, stan b. dobry, - 8.700 zl. Głogów, teł. 0601/24-74-99 
PEUGEOT 205,1990 r., 1800 ccm, diesel, biały, 4-drzwio- 
wy, stan dobry, - 9.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-45, 
0605/07-87-49 *
PEUGEOT 205,1991 r„ 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, ko
lor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, uchylne tylne 
szyby, RO Blaupunkt, stan dobry, - 8.500 zł. Minkowice Oław
skie, tel. 071/318-01-41,0606/62-90-85 
PEUGEOT 205,1991 r., 150 tys. km, 1900 ccm. diesel, czar
ny, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, el. otw. szyberdach, •
10.700 zł. Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 0603/76-59-03 
PEUGEOT 205, .1991 r., 1100 ccm, cżerwony, zadbany, 
5-drzwiowy, RO, szyberdach, pokrowce, - 7.200 zł. Wrocław, 
tel. 0603/85-13-62
PEUGEOT 205i .1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 900 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0605/58-33t77
PEUGEOT 205 XS, 1991 r., 116 tys, km; 1400 ccm, El, gra
fitowy, 5-biegowy, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, 
RO i 4 głośniki, centr. zamek, - 8.500 zł. Złotoryja, teł. 
076/878-42-22
PEUGEOT 205,1991/92 r., 135 tys. km. 1100 ccm, benzy
na, biały, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, hak, 
koła zimowe, dzielona tylna kanapa, • 8.300 zł. Wołczyn, tel. 
077/418:86-25
PEUGEOT 205, 1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony.̂  szy
berdach, na białych tablicach - 2.700 DEM. Leśna, tel. 
075/721-17-73 '
PEUGEOT 205, 1992 r., 98 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, RM, hak, szyberdach, blokada skrzyni 
biegów, - 8.700 zł. Lubin, tel. 076/842-85-04 
PEUGEOT 205,1992 r., 127 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lu
sterka, RO, stan idealny, - 12.500 zł. Polkowice, tel. 
0605/65-80-58
PEUGEOT 205, 1992 r., 80 tys. km, 954 ccm, czerwony, 
centr. zamek, alarm, szyberdach, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-69-96
PEUGEOT 205,1992 r.. 140Ó ccm. biały, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, szyberdach, nowe opony i akumulator, za
dbany, - 7.900 zł. Zielona Góra, tel. 0602/35-60-33 
PEUGEOT 205,1992/97 r„ 160 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz Blaupunkt, •
10,500 zł lub zamienię na Forda Escorta, Opla Vecirę, die
sel, dopł.. Miękinia, tel. 071/317-82-02 
PEUGEOT 205, 1993 r., 130 tys. km, srebrny metalic, ku
piony w salonie, I właściciel, -11.000 zł. Jędrzychowice, gm. 
Zgorzelec, tel. 075/778-20-91
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r„ 83 tys. km, 1100 ccm, 
benzyna, kolor morski metalic, alum. felgi, bez wypadku, 
wspomaganie, RM, -12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0606/39-67-63
PEUGEOT 205 WINNER, 1993 r., 160 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, 82 KM, kubełkowe fotele, szy
berdach, 3-drzwiowy, RO Kenwood + 4 głośniki, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-00-55
PEUGEOT 205 D, 1995 r., 93 tys. km, 1905 ccm, diesel, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, do sprowadzenia z Niemiec,
- 13.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-07-66,0501/31-49-91 
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., 86 tys. km, 1400 ccm, czarny me
talic, kupiony w salonie, 3-drzwiowy, stan b. dobry, I właści-

- ciel, - 32.000 zł. Kalisz, tel. 0603/45-44-33
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, kupiony i serwisowany w salonie w Polsce, pełna do
kumentacja, bez wypadku, stan idealny, • 31.000 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
PEUGEOT 206,1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, el'. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwio
wy, poduszka, z salonu w Polsce, bez wypadku, - 30.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-66-15,0604/43-68-73 
PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 2000 r., 22 tys. km. 1900 
ccm, diesel, srebrny metalic, 3-drzwiowy, alarm + pilot, im
mobilizer, el. otwierane szyby, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie kier., zimowe opony, serwisowany, radioodtwarzacz 
+ zmieniacz, pełna dokumentacja, cena w salonie 46.000 zł,
- 33.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-20-76,0601/57-28-23 
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, zielony 
metalic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek, 71/100 km, 
pełny wtrysk, podzespoły i silnik Peugeota 405, welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, odnowiony lakier, - 3.800 zł. 
Świdnica, tel. 0608/15-19-24
PEUGEOT 306,1993/94 r., 143 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ospoilerowany, szyberdach, 
zderzaki w kolorze nadwozia, skórzana kierownica, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, RM, pełna dokumentacja, I 
właściciel, stan b. dobry, - 12.300 zł lub zamienię. Strzelin, 
tel. 0603/84-60-78
PEUGEOT 306 XR, 1994 r., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perłowozielony, garażowany, kierowca niepalący, stan b. 
dobry, centr. zamek + pilot, el. reg. reflektory, kodowany za
płon, reg. kierownica, zegarek, termometr, wspomaganie, 
dodatkowe światło .stop’ , .opony zimowe, RO, ciemne szy
by, kanapa tylna dzielona, reguj. pasy, • 16.500 zł, Golędzi- 
nów, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-12-97, 
071/310-32-96,0603/48-55-88 
PEUGEOT 306, 1994 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czarny, atrakcyjny wygląd, w kraju od 5 miesięcy, stan b.

dobry, - 14:500 zł. Miękinia, tel. 071/317-80 07, 
0608/84-83-74
PEUGEOT 306 XN, 1994/95 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysK. 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w Polsce w salony 
bez wypadku, alarm, blokada skrzyni biegów, radio Blau
punkt, stan b. dobry, - 16.900 zł. Wałbrzych,“"tel. 
074/847-11-22,074/847-31-59 
PEUGEOT 306 XN, 1994/96 r., 42 tys. km, 1361 ccm, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, szyberdach - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-18-03
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, bia
ły, el. otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, -16.500 
zł.-Lesznortel:465/529-57-20,-0604/94-63-54 - - 

O PEUGEOT 306, 1995 r., 176 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, 2-drzwiowy, nowe opony i amorty
zatory, serwisowany, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-80-01, 071/782-80-02 01027811

PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys. km. 1400 ccm, czer
wony, reg. kierownicą, reg. świateł, immobilizer, centr. za
mek + pilot, kupiony w salonie, alarm, Mul-T-Lock, dzielona 
tylna kanapa, - 18.000 zł, lub zamiana. Kalisz, tel. 
0604/78-54-02
PEUGEOT 306 XN, 1995 r„ 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salo
nie, hak, centr. zamek, alarm, opony zimowe, • 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/337-10-23,0503/61-92-23 
PEUGEOT 306,1995/96 r., 46 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, immobili
zer, 3-drzwiowy, - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-98-04, 
0601/33-09-92
PEUGEOT 306,1995/96 r., 10 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy, 5-biegowy, oryginalny lakier, klimatyzacja, RO, 
nowe opony, - 17.500 zł (możliwe raty). Prusice k. Trzebni
cy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
PEUGEOT 306,1996 r., 67 tys. km, 1400 ccm, biały, kupio
ny w Polsce, bez wypadku, alarm, 5-drzwiowy, RM, immobi
lizer, el. reg. reflektory, - 19.500 zł lub zamienię. Strzelin; 
tel. 071/392-38-47,0602/86-94-12 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 27.500 zł. Lesz
no, tel. 065/520-92-90
PEUGEOT 306, 1997 r., 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
perłowozielony, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, napi
nacze pasów, poduszka pow., centr. zamek + pilot w kluczy
ku, kodowany zapłon, w kraju od 3 lat, przegląd do 2002 r., 
5-drzwiowy, 2 komplety opon, - 18.700 zł. Rawicz, tel. 
0604/36-94-20
PEUGEOT 306 XT SEDAN, 1997 r., 42 tys. km, 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
pełne wyposażenie el., halogeny, RM + pilot, welurowa tapi
cerka, centr. zamek + pilot, immobilizer, roleta z tyłu, tylny 
spoiler ze światłem .stop", sensor wycieraczek, reg. fotel i 
kierownica, reflektory, wskaźnik ciśnienia oleju - 31.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0607/45-16-31 - 
PEUGEOT 306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic. wspomaganie, immobilizer, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby, RO, kubełkowe fotele, alarm, garażowany, kpi. 
dokumentacja, -. 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-82-07 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1998 r., srebrny metalic, wspoma
ganie, reg. kierownica, c. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, radiood
twarzacz, welur, serwisowany, - 28.600 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/736-63-17,0604/45-19-40 
PEUGEOT 306, 1999 r., 41 tys. km, 1600 ccm kupiony w 
salonie, serwisowany, klimatyzacja, welur, elektryka, wspo
maganie, c. zamek + pilot, I właściciel, stan idealny, garażo
wany, - 31.500 zł. Kalisz, tel. 062/766-07-06,0608/62-75-01 
PEUGEOT 306,1999 r., 65 tys. km, 2000 ccm, HDł, srebrny 
metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szybyt el. reg. luster
ka, sensor deszczu, wspomaganie, radio, kupiony w salo
nie, bez wypadku, alum. felgi, centr. zamek + pilot, - 36.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-16-34,0607/58-48-59 
PEUGEOT 306, 1999 r., 20 tys. km, T400 ccrp, bordowy 
metalic, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie,-centr. zamek,
3-drzwiowy, uszkodozny bok, sprawny, -17.900 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 
0601/56-10-47,0603/94-07-67
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, 
radio, el. otw. szyby, centralny zamek, alarm, opony zimo
we, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-99-56 po godz. 20, 
0608/68-86-44
PEUGEOT 306, 2000 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, 
serwisowany, dzielona tylna kanapa, stan techn. idealny, -
32.000 zł. Wrocław, tel. 0602/60-86-72
PEUGEOT 309 XRD, .1987 r., 205 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, obrotomierz. RO + głośniki, 2-drzwiowy, hak hol., 
przegląd do 01.2002 r., stan dobry, - 4.900 zł lub zamienię. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-16-44,0605/66-89-53 
PEUGEOT 309 GL, 1987 r„ 160 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, błękitny metalić, sprowadzony w całości, po wymianie 
oleju, filtrów, nowe klocki hamulcowe, tłumik, 3 światło .stop", 
sportowy tłumik, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan opon dobry, 
garażowany, zadbany, • 6.300 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-72-18
PEUGEOT 309,1988 r„ 142 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, pilnie sprzedam, - 5.700 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/784-41-32,0608/08-27-96 
PEUGEOT 309,1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, kpi. 
dokumentacja, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach,
4-drzwiowy, stan b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04
PEUGEOT 309 GTI, 1990 r., 100 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w 1998 r., szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. 
felgi, alarm, radio, atrakcyjny wygląd, -10.500 zl. Żórawina, 
tel. 071/316-58-50 po godz. 20 
PEUGEOT 309,1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
jasnoniebieski metalic, szyberdach, RO, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, szyberdach, garażowany, dzielona tylna kanapa, spro
wadzony w całości, tylna szyba ogrzewana, udokum. pocho
dzenie, - 9.200 zł lub zamienię na diesla. Rawicz, tel. 
065/546-26-89,0602/61-94-67 
PEUGEOT 309,1991 r., 180 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bia
ły, alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, -
9.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-41,0607/56-81-30 
PEUGEOT 309,1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
jasnoniebieski metalic. szyberdach, RO. 5-biegowy, 5-drzwio
wy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrze
waną, sprowadzony w całości, garażowany, udokum. pocho
dzenie, • 9.200 zł łub zamienię na diesel. Rawicz, tel. 
065/546-26-89,0602/61-94-67
PEUGEOT 309 GRD, 1991 r., 1900 ccm, diesel, czarny 
metalic, szyberdach, spoiler, oznakowany, -.11.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/814-15-57,0600/52-29-78 
PEUGEOT 309,1991 r., 166 tys. km. 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, kupiony w salonie, 
zadbany, ekonomiczny, - 10.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
PEUGEOT 309,1991 r., 1100 ccm 5-drzwiowy, stan b. do
bry, - 8.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/321-50-58, 
0604/81-26-77
PEUGEOT 309,1992 r., 128 tys. km, 1100 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, alarm, szyberdach, centr. zamek, zadbany -
13.800 zł. Groblicei woj. wrocławskie, tel. 0501/58-26-94
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ELEKTROMECHANIKA
•  naprawy silników, zawieszeń <g
•  elektryka, hamulce, oleje s

AUTO NA GAZ i
•  montaż, serwis, homologacja, raty
AUTO OSC. ul. Chałupnicza 1, Wrocław Swojczyce, tel. 0-604 68 50 81

NIAKART A U T O G A Z l
zaprasza 0 P012085 

Wrocław, ul. Legnicka 56

Ltel/fax. 071/350-10-33 j  
0601 74 56 32

PEUGEOT 309, 1992 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
perłowoczerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy,-nowy akumulator 
(gwarancja), garażowany, I właściciel, RM + 4 głośniki, stan 
idealny, -10.800 zł. Rawicz, tel. 065/545-43-24 
PEUGEOT 309,1992 r., 124 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
granatowy, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, 
garażowany, - 9.000 zł lub zamienię na inny, z dopłatą 5.000 
zl. Sośnie, tel. 062/739-11-45
PEUGEOT 309, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwio- 
wy, RM, halogeny, stan idealny • 4.000 zł + cło. Wschowa, 
tel. 065/540-66-43
PEUGEOT 309,1992 r.. 90 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, bor
dowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na zachodnich 
tablicach • 1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
PEUGEOT 309,1992 r., 100 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, I wła
ściciel, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny. Złotoryja, tel. 
076/878-22-61,076/878-79-13 
PEUGEOT 309, 1992/93 r., 1100 ccm, srebrny, blokada 
skrzyni biegów, alarm, szyberdach, centr. zamek, stan b. 
dobry. - 13.900 zł. Wrocław, tel. 0608/41-59-72 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1988 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, szyberdach, reg. kierownica, pasy, - 8.500 zł 
lub zamiana na inny, może być wersja amerykańska. Gło
gów, tel. 0502/65-62-04
PEUGEOT 405, 1988 r., 170 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby i 
szyberdach, centr. zamek, inst. gazowa, spoiler tylny, RO, 
ciemne szyby, garażowany, welurowa tapicerka, - 8.200 zł. 
Bardo ŚL. tel. 074/817-73-44
PEUGEOT 405 SRI, 1988 r., 1900 ccm, 125 kM, kolor grafi
towy metalic, atermiczne szyby, pełna elektryka, centr. za
mek z pilotem, alarm, RO, nowe opony, serwisowany w ASO, 
- 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-13-84,0502/65-71-00 
PEUGEOT 405,1988/96 r.. 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, oryginalny lakier, - 9.500 zł (możliwość rat 
lub zamiany). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
PEUGEOT 405 SRI, 1989 r., 188 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, alum. felgi, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, ciemne szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, przegląd do 03.2002 r, - 10.200 zl lub 
zamienię na diesla, chętnie busa, do 15.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-02-37
PEUGEOT 405 KOMBI. 1989 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, 
biały, obrotomierz, zadbany, garażowany, relingi, stan b. 
dobry, - 7.900 zł. Oleśnica, tel. 0501/71-41-64 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1989 r., 1905 ccm, benzyna, grana
towy, szyberdach, el. otw. szyby, katalizator, pilne, • 5.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-65-36 
PEUGEOT 405, 1989 r., 116 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
bordowy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspo
maganie, hydrauliczne zawieszenie, - 8.200 zł. Kępno, tel. 
062/782-13-39
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1600 ccm, czarny metalic. el. 
otw. szyberdach + alum. felgi z oponami, - 8.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-32-03
PEUGEOT 405 SRI, 1990 r„ 117 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
el. otw. szyby, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pa
sów, reguł, fotel kierowcy, -  10.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-85-79
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r. szyberdach, relingi dacho
we. - 7.300 zł. Lubsko, tel. 068/372-09-13 
PEUGEOT 405 1.9 RSI, 1990 r., beżowy metalic, wspoma
ganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, -
9.200 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83
PEUGEOT 405 GRI, 1990 r., 1600 ccm sportowy wygląd, 
alum. felgi, centr. zamek z pilotem, obniżony, szyberdach i 
dużo innych dodatków, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 
0604/90-76-57
PEUGEOT 405,1990 r., 130 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
granatowy, centralny zamek, regulowana kierownica, reguł, 
wys. mocowania pasów, welurowa tapicerka, zadbany, stan 
b. dobry, - 12.000 zł lub zamienię na inny samochód. Wro
cław, tel. 071/354-09-25
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1900 ccm, diesel, beżo
wy, relingi, hak; kpi. dokumentacja, - 11.800 zł. Lubin, tel. 
076/846-49-68
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, • 6.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1991 r., 270 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, alarm, alum. felgi 16", 2 kpi. kół, reg. kierownica, pasy, 
RO, CD Kenwood + 2 wzmacniacze, subwoofer, ospoilero
wany, halogeny, stożkowy filtr pow., garażowany, -12.500 
zł. Oława, tel. 071/302-85-32
PEUGEOT 405 GL, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, kupiony w salonie, RO, stan b. dobry, -
9.600 zl. Legnica, tel. 076/862-02-36 
PEUGEOT 405 GLD, 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, die
sel, błękitny metalic, RM, stan dobry, -10.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-80-48
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm. 
bordowy, zadbany, RM, alarm, szyberdach, - 14.500 zł lub 
zamienię na busa. Wałbrzych, tel. 074/841-63-29, 
0602/33-66-42
PEUGEOT 405,1991 r., 229 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, stan b. dobry, oznakowany, nowe opony, amor
tyzatory, nowy akumulator, alarm, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-42-70 po godz. 18
PEUGEOT 405,1991/92 r., 1400 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, garażowany, stan b. dobry, -11.850 zł. Świdni
ca, tel. 0602/17-81-61
PEUGEOT 405 GR, 1991/97 r., 170 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, alar, insi. gazowa (na gwarancji), garażowa
ny, stan techn. b. dobry, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/786-84-87,0604/05-'60-74 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r., 127 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, centr. zamek, - 13.000 zł. Leszno, tel. 
0608/82-80-90
PEUGEOT 405,1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, zielony me
talic, nowe opony, radio, wspomaganie, el. otw. szyby, -
12.500 zł. Leszno, tel. 065/520-96-91,0604/77-02-86 
PEUGEOT 405,1994 r., 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, RO, 5-biegowy, Mul-T-Lock, blokada skrzy
ni biegów, -13.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/43-26-64 
PEUGEOT 405,1994 r„ 85 tys. km, 1400 ccm, czerwony, z 
salonu w Polsce, bez wypadku, • 15.000 zi. Strzelce Kraj., 
tel. 095/763-32-87
PEUGEOT 405 D, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, centralny zamek, alarm, z salonu, II wła
ściciel, RO Panasonic panel, bez wypadku, udokumentowa
ne pochodzenie, garażowany, nadkola, - 19.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-26-93
PEUGEOT 405 GRI, 1994 r., 1900 ccm, benzyna, wtfysk, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie kier., katalizator, bla
charka ocynkowana, alarm + pilot, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
321-28-39
PEUGEOT 405 SRi SKŁADAK, 1994 r.. 1900 ccm. benzy
na, wiśniowy metalic, udokumentowane pochodzenie, el. 
otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, podgrze
wane fotele, regulowana kierownica, wspomaganie kier., stan

dobry, - 8.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/373-74-92, 
0602/73-86-22
PEUGEOT 405 GRD, 1994/95 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., 1600 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, • 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/13-83-19 
PEUGEOT 406,1995/96 r., 1800 ccm, 16V, granatowy me
talic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, kupio
ny w salonie, alarm z pilotem, blokada skrzyni biegów, •
26.800 zl. Świdnica, lei. 074/853-31-10 
PEUGEOT 406,1995/96 r., 1800 ccm, wtrysk, ciemnozielo
ny metalic, poduszka pow., el. otwierane szyby, centralny 
zamek + pilot, immobilizer, radioodtwarzacz + 6 głośników, -
26.000 zł lub zamienię na działkę budowlaną, możliwa do
płata. Wrocław, tel. 0607/20-52-15
PEUGEOT 406 SV, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic, poduszki pow., klimatyzacja, ABS, pełne wypo
sażenie el., kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, stan 
idealny, - 35.500 zł. Wrocław, tel. 0502/36-33-65, 
0601/59-73-63
PEUGEOT 406,1996 r.. 1800 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, 2 pod. powietrzne, ABS, podgrzewane fotele, wspo
maganie, el. otw. szyby, immobilizer, alarm, halogeny, ku
piony w salonie, - 25.500 zł. Legnica, tel. 076/850-10-98, 
0605/85-87-28
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, ciemnozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, halogeny, blokada skrzyni biegów, oznako
wany, udokum. pochodzenie, I właściciel w kraju, sprowa
dzony w całości, serwisowany, zdjęcia do wglądu, - 34.000 
zł. Lubin. tel. 076/846-13-03,0603/86-71-26 
PEUGEOT 406, 1996 r„ 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, pełna dokumentacja, bez 
wypadku, oryginalny lakier, ABS, RM, alarm, immobilizer, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot, - 25.500 zł lub za
mienię na tańszy do 10.000 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-23-43,0604/94-06-88 ‘
PEUGEOT 406,1996 r., 82 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, RM, podgrz. siedzenia, klimatyzacja, kupiony w salo
nie, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 0502/07-91-31 
PEUGEOT 406,1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, granatowy, -
30.000 zl. Poznań* tel. 0601/76-52-70
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 69 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, sprowadzony w całości, - 32.500 
zł. Doruchów, woj. kaliskie, tel. 0609/45-66-70 
PEUGEOT 406,1997 r., 130 tys. km. 1800 ccm, 16V, biały, 
kupiony w salonie (nie w Polsce), bez wypadku, serwisowa
ny, 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, tel. 
076/834-92-94 po godz. 16
PEUGEOT 406,1997 r., 82 tys. km, 1800 ccm. 16V, grana
towy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, centralny- 
zamek, wspomaganie kier., alarm, poduszka pow., podgrze
wane fotele, el. otwierane szyby, RM Sony, regulowana kie
rownica i fotel, - 33.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/856-39-52
PEUGEOT 406,1997 r„ 114 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, stan 
idealny, centralny zamek, alarm, poduszka powietrzna, pod
grz. fotele, el. otwierane szyby, - 29.800 zł. Legnica, tel. 
0601/71-51-45
PEUGEOT 406, 1997 r., 19 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, 
kodowany zapłon, podłokietniki (tylna kanapa), - 28.800 zł. 
Sława, tel. 068/356-74-22
PEUGEOT 406, 1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary 
metalic, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, kodowany zapł., drewniane dodatki, dzielona tylna 
kanapa, garażowany, - 34.500 zł. Wilczyce, gm. Długołęka, 
tel. 071/399-08-62
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 38 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
16V, wiśniowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., cen
tralny zamek, alarm + pilot, immobilizer, el. otwierane szyby, 
książka serwisowa, RM, wspomaganie kier., roleta, zareje
strowany jako ciężarowo-uniwersalny, - 36.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/95-27-60
PEUGEOT 406 SEDAN, 1998 r., 32 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
perłowogranatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., au
tomatic, wykończenia w drewnie, el. otw. szyby, centr. za
mek, welurowa tapicerka, • 37.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
PEUGEOT 406,1999 r., 56 tys. km, 2000 ccm, HDi, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek ♦ pilot, 
wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
radioodtwarzacz ze sterowaniem w kierownicy, - 47.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
PEUGEOT 406,1999 r., 48 tys. km, 1900 ccm. TDi, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie. Święciechowa, tel. 
065/533-04-81
PEUGEOT 406,2000 r., 6 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, ABS, - 43.000 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97, 
0607/35-01-35
PEUGEOT 505,1982 r., 1900 ccm, benzyna po lakierowa
niu, 5-biegowy, el. otw. szyby i szyberdach, techn. sprawny, 
- 2.000 zł. Wrocław, ul. Karwińska 8 
PEUGEOT 505,1983 r., 2500 ccm, diesel, brązowy metalic, 
stan dobry, żużycie paliwa 7 1/100 km, • 2.700 zł. Strzelin, 
tel. 0605/23-29-00
PEUGEOT 505 GTI, 1987 r„ 210 tys. km, 2100 ccm, grafito
wy metalic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., central
ny zamek, hak, pełna dokumentacja, przyciemniane szyby, •
5.300 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431-71-58,0600/58-10-92 
PEUGEOT 605 SRI, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy metalic, centr. zamek, reg. kierownica, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, przegląd do 03.2002 
r., RO Pioneer i CD, welur, szyberdach el., garażowany, stan 
b. dobry, - 12.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-25-53, 
0602/57-39-71
PEUGEOT 605,1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, inst. gazowa, bez wypadku, sprowadzony 
w całości, dużo dodatków, zadbany, I właściciel, -14.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-70-04 po godz.18,0604/52-63-87 
PEUGEOT 605 SV, 1990 r., 3000 ccm pełne wyposażenie 
el., stan dobry, pilnie, - 16.000 zł lub zamienię na mniejszy 
do 1.5, może być KOMBI. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po 
godz. 15
PEUGEOT 605,1991 r., 2000 ccm, benzyna, perłowozielo- 
ny, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby i reg. lusterka, szyber
dach, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-14-23^
PEUGEOT 605,1991 r., 2000 ccm, beżowy metalic, alumi
niowe felgi, skórzana tapicerka, pełne wyposażenie elektr., 
centralny zamek, • 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-48-91 
PEUGEOT 605,1993 r.( 186 tys. km, 2100 ccm, TDi, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek ł  pi
lot, el. szyberdach, aluminiowe felgi, el. reguł, siedzenia (pod
grz.), el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz,
-16.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-78,0608/50-70-19 
PEUGEOT 806, 1995 r.. 87 tys. km, 2000 cćm, benzyna, 
niebieski metalic, wszystkie el. dodatki, • 34.900 zł. Wro
cław, tel. 071/346-54-03

PEUGEOT 806 TDI, 1997 r., 1900 ccm van, pełne wyposa
żenie', szyberdach x 2 ,7-osobowy, - 51.000 zł. Wrocław,' tel. 
0502/31-63-52 %

PLYM OUTH
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996/97 r., 3300 ccm, ko
lor grafitowy metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, - 47.000 zł lub zamienię na Mercedesa. VW Passata. 
Wałbrzych, tel. 074/665-27-81 
PLYMOUTH NEON, 1995 r., 1996 ccm, benzyna, niebieski, 
automatic, klimatyzacja, nowe amortyzatory, kierowca nie
palący, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-82, 
0501/39-43-84
PLYMOUTH VOYAGER, 1992 r., 170 tys. km, 3300 ccm, 
złoty metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie, • 27.500 zł lub 
zamienię. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
PLYMOUTH VOYAGER, 1995 r., 3000 ccm, niebieski meta
lic, alum. felgi, alarm, automatic, tempomat, progi, czarne 
szyby, mały przebieg, I właściciel, stan idealny, • 39.000 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/387-07-02,0601/70-08-80

POLONEZ
POLONEZ, 1978 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie 
blacharki, ciemne szyby tylne, hak, szyberdach, RO + gło
śniki, stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-14-76 
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, brązowy, techn. sprawny, 
nowe łożyska przednich kół, przegląd do 03.2002 r, • 900 zł. 
woj. legnickie, tel. 076/818-34-39 po 15 
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, jasnoszary, I wła
ściciel, bez wypadku, zadbany, nadkola od nowości, stan b. 
dobry, - 1.200 zł. Stary Waliszów, tel. 074/811-09-11, 
0608/66-05-31
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, biały, hak, stan dobry, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0502/85-37-39 
POLONEZ, 1981 r., 1481 ccm, benzyna, czerwony, zareje
strowany, - 850 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-98-20 
POLONEZ, 1981 r., niebieski, przód nosek, tył Caro, -1.300 
zl lub zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 074/848-82-72 
POLONEZ, 1982 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, dużo nowych części, pokrowce, kołpaki, - 600 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 0600/87-91-74 
POLONEZ, 1982 r., 1500 ccm, biały, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, dużo nowych części, pokrowce, kołpaki, - 600 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 0600/87-94-74 
POLONEZ, 1982 r„ 1500 ccm, benzyna + gaz, popielaty, 
wersja eksportowa, reg. kierownica, po remoncie karoserii, 
nowa inst. gazowa, bez silnika, silnik do monta>u po remon
cie, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, - 1.200 zł. Lu- 
bad, tel. 075/721-50-68
POLONEZ 125PN, 1982 r., 132 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, 5-biegowy, hak, - 800 zł. Przemęt, tel. 065/549-66-85 
POLONEZ, 1982 r., 1500 ccm, bordowy, inst. gazowa, hak, 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 0607/53-59-86 
POLONEZ, 1983 r., 75 tys. km, 1500 ccm, czerwony, I wła
ściciel, bez wypadku, 5-biegowy, stan b. dobry, - 1.200 zł. 
Mariusz Kuroś, Gnojna 112/2, gm. Grodków 
POLONEZ, 1984 r„ 37 tys. km, 1500 ccm po remoncie silni
ka, nowe klocki hamulcowe, szyberdach, hak, zadbany, ga
rażowany + dużo części, skrzynia biegów, zderzaki, szyby, 
mas|ia, klapa tylna, el.silnika, -1.200 zł. Głębock, gm. Pod
górzyn. tel. 075/761-02-15,0604/95-31-34 
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, popielaty, ubezpieczony, prze
gląd do 2002 r, • 900 zł. Wrocław, tel. 355-12-17 
POLONEZ, 1985 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor 
'  kość słoniowa, RO, przegląd do 07.01, nowy akumulator 
(gwarancja), gaźnik i filtry, • 1.500 zł. Namysłów, tel. 
0503/55-36-31
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, pomarańczowy, hak, dodat
kowe części, stan średni, brak przeglądu, • 600 zł. Mirosto
wice Dolne, gm. Żary, tel. 0606/98-25-85 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, biały, silnik od Fia
ta 132,5-biegowy, OC, • 800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
POLONEZ, 1986 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały, instalacja 
gaz. - 700 zł. Borowa Oleśnicka, gm. Długołęka, tel. 
071/315-72-41
POLONEZ, 1986 r., 14 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, ospoilerowany, nowe błotniki, progi, podwozie, po re
moncie, koła, RO, dużo dodatków, stan dobry, - 2.000 zł. 
Gola, gm. Prusice, tel. 071/312-60-75 
POLONEZ, 1986 r„ 108 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
lic, nowe opony, stan dobry, - 900 zł. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-72-56
POLONEZ, 1986 r., 103 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, RM, hak, lampy H4, światła dzienne, CB radio, za
bezp. przed kradzieżą, koła 14' (Truck), nowe: wahacze, 
sworznie, ukł. wydechowy, tarcze, klocki, alternator, rozrusz
nik, po reg. silnika i zawiesz., opłacony, zadbane wnętrze - 
900 zł. Lubin, tel. 0601/45-61-22 
POLONEZ, 1986 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, siwy, 
po wymianie silnika, dużo części, pokrowce, zadbany, ga
rażowany, I właściciel, - 1.400 zł lub zamienię na motocykl. 
Pielgrzymka, tel. 076/877-51-85 
POLONEZ, 1986 r., 12 tys. km, 1500 ccm, biały, po remon
cie, konserwacja, po wymianie silnika, tył Caro, - 1.200 zl. 
Pogorzela, tel. 065/573-42-32 
POLONEZ, 1986/89 r., 19 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
ubezpieczony, stan dobry, • 850 zł. Wrocław, tel. 
0602/72-65-48
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, silnik Gol
fa II, stan b. dobry, przód .nosek*, tył szybki, szyberdach, 
hak -1.800 zł. Góra, tel. 065/544-17-19 
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, biały, do remontu silnik i skrzy
nia biegów, wodzik, niemalowany, oryginalny lakier, bez wy
padku, mało używany przez 6 lat. • 500 zł. Legnica, tel. 
877-42-12,0600/85-39-50
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, za
dbany, pokrowce .miś’ , RO + 4 głośniki, mała kierownica, 
szyberdach z el. wentylatorem i żaluzjami, poszerzony, alum. 
felgi 14", inst. gazowa + silnik o poj. 2.000 ccm, - 3.800 zf. 
Opole. tel. 0606/98-63-05
POLONEZ, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna + gaz,
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kolor - kość słoniowa, inst. gazowa Lovato, poj. butli 55 I, 
stan ogumienia dobry, stan blacharki średni, przegląd do
31.11.2001 r, - 2.000 zl. Śmicz, le i. 077/431-38-33 
POLONEZ, 1987 r., 84 tys. km, 1500 ccm, popielaty, stan 
idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, 5-biego
wy, instalacja gazowa, przegląd do 2002 r, - 2.700 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-27-80
POLONEZ SKŁADAK, 1987 r„ 1500 ccm 5-biegowy, nowy 
akumulator (gwarancja), przedni .nosek*, rejestracja do 
10.05.02, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/789-18-34 
POLONEZ 125 PN, 1987 r., 6 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
po remoncie silnika, inst. gazowa, -1.500 zł lub zamienię na 
młodszy, 1995/96 r., GLi, z inst. gazową. Wrocław, tel. 
071/363-26-79
POLONEZ, 1987 r., 90 tys. km, 11150 ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, nowe opony, przegląd do listopada, - 1.200 
zł. Żary, tel. 068/375-93-61, 0603/23-82-60 
POLONEZ, 1987/91 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, stan 
dobry, w eksploatacji, - 1.400 zł. Zielona Góra, tel. 
0501/31-23-00
POLONEZ, 1988 r., 35 tys. km, 1500 ccm. benzyna, niebie
ski, stan blacharki dobry, lotnicze fotele, brak I biegu + czę
ści, stan ogólny dobry, ważny przegląd, brak OC, - 1.000 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-80-05
POLONEZ, 1988 r., 1600 ccm, niebieski, stan b. dobry, 5-bie- 
gowy, -1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-46 
POLONEZ, 1988 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, 5-biego
wy, stan dobry, po remoncie blacharki, - 1.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-40-97
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, - 1.800 zł. Karpacz, tel. 
0606/30-04-55

ny, nowe opony, chłodnica, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
071/373-02-36
POLONEZ, 1989 r„ 87 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan 
dobry, brak przeglądu + drugi na części, - 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-71-35 w godz. 8-17 
POLONEZ, 1989 r., 7 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, po remoncie kapitalnym silnika i skrzyni 
biegów, szyberdach, 5-biegowy, hak, radio + 4 głośniki, reg. 
kierownica, rozkł. tylna kanapa, ważny przegląd, - 2.600 zł. 
Zielona Góra, tel. 0503/56-58-88 
POLONEZ, 1989/90 r., 100 tys. km, 1481 ccm, biały, inst. 
gazowa, 5-biegowy, hak, przegląd do 02.2002 r., nowe opo
ny, stan dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-05-53 
POLONEZ, 1989/90 r., 1500 ccm, granatowy, hak, alarm, 
nowe opony, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-82-22 ■ 
POLONEZ, 1990 r., 85 tys. km, 1500 ccm, granatowy, insta
lacja gazowa, stan dobry, - 2.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-59-73
POLONEZ, 1990 r„ 1500 ccm, kolor • kość słoniowa, .no
sek' przód, 5-biegowy, w ciągłej eksploatacji, nadwozie do 
poprawek, - 1.200 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-08, 
0607/10-65-49
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, granatowy, inst. gazowa, 
pokrowce, radio, 5-biegowy, zadbany, - 2.900 zł. Czernina, 
tel. 065/543-16-35,0603/92-41-23 
POLONEZ SLE, 1990 r„ 63 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
.nosek' przód, tył Caro, zadbany, garażowany, stan blachar
ki dobry brak aktualnego przeglądu, - 2.000 zl. Krosnowice, 
tel. 074/868-57-28
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, inst. 
gazowa, hak, tył Caro, RO, zadbany, przegląd do 04.2002 
r., stan dobry, pilne, - 3.200 zł. Muchów k. Jawora, tel. 
076/870-87-71

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
AUTO-GAZ-SERVICE, OPOLE, ul. Kępska 2, tel. 0-602 72 69 58,077/454-44-22 (CENTRALA) 
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POLONEZ, 1988 r., 127 tys. km, 1481 ccm, benzyna, szary,
5-biegowy, szyberdach, przegląd do 08.2001 r., stan dobry -
1.200 zł. Kłodobok, gm. Kamiennik, tel. 077/431-27-29 
POLONEZ. 1988 r., 75 tys. km, 1500 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, 5-biegowy, atrakc. wygląd, - 1.600 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-43
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, szyberdach, 
- 500 zł. Paszowice, tel. 076/870-17-87 
POLONEZ 125 PN, 1988/89 r„ 1500 ccm, czerwony, .no
sek* przód, szybki z tyłu, 5-biegowy, RÓ, przegląd do 05.2002 
r., ważne OC, zadbany, stan b. dobry, - 1.290 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-31-99,0601/42-62-59 
POLONEZ SLE, 1989 r„ 30 tys. km, biały, silnik z 1992 r„ 
dużo nowych części, zarejestrowany, opłacony, - 1.200 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-90-26,0606/22-43-23

POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm blacharka do remontu, - 800 
zf. Namysłów, teł. 0603/63-38-92 
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, bordowy, stan silnika i nad
wozia b. dobry, aluminiowe felgi, - 2.000 zł. Oleśnica, tel. 
0607/04-21-23
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm po remoncie blacharki i malo
waniu, - 3.000 zł lub zamienię na diesla. Sulęcin, gm. Lu
bań, tel. 0605/72-78-69
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, .no
sek’  przód, szybki boczne, tył Caro, oryg. lakier, stan b. do
bry, - 3.100 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
POLONEZ, 1990 r., 90 tys. km, 1500 ccm, biały, model przej
ściowy, tył Caro, instalacja gazawa, hak, ciemne szyby, dużo 
nowych elementów, po remoncie kapitalnym, radioodtwa
rzacz, dodatkowe światło .stop’ , nowe opony, białe zegary, -
3.900 zł. Wrocław, tel. 071/353-30-52,0600/41-32-75

SERWIS ZOJAN
instalacje gazowe - montaż 
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POLONEZ, 1989 r.', 1500 ccm, biały, inst. gazowa, wzmoc
niony silnik, .nosek* przód, szybki z tyłu, przegląd do 05.2002 
r, - 2.000 zł lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 0601/15-86-30 
POLONEZ, 1989 r., 11Q tys. km, 1500 ccm, szary, • 1.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-96-32 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm wzmocniony, do drobnego 
remontu, opony w b. dobrym stanie + cz)ści, - 500 zł. Gnie- 
chowice, tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa, wy
mienione progi.-.nosek* przód, szybki z tyłu, hak, -1.700 zł. 
Karpacz, tel. 0603/55-06-26
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, brak przeglą
du, przód szybki, tył nosek, hak, RM, stan bardzo dobry, nie 
wymaga napraw, -1.550 zł lub zamiana na inny. Korfantów, 
tel. 0603/34-53-17
POLONEZ, 1989 r., benzyna, czerwony, stan b. dobry, za- 
rej., opłacony -1.500 zł. Nysa, tel. 077/433-31-41 
POLONEZ, 1989 r., 110 tys. km, 1600 ccm inst. gazowa, 
hak, stan dobry, - 2.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0606/64-79-72
POLONEZ EL, 1989 r., 98 tys. km, 160Ó ccm, biały, techn. 
sprawny, nowe sprzęgło, hamulce, -1.100 zl. Pilawa Górna, 
tel. 074/837-10-05
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm model przejściowy, 5-biego
wy, w ciągłej eksploatacji, - 1.600 zł lub zamienię na inny, 
uszkodzony, z dopłatą. Racula, tel. 068/325-04-69 
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, biały, 5-biegowy, 
zarejestrowany, ubezpieczony, przegląd do 02.2002r, - 1.200 
zł. Wrocław, tel. 0602/62-58-78 
POLONEZ 125 PN, 1989 r., 1500 ccm po remoncie hamul
ców i sprzęgła, tylna szyba ogrzewana, regulowana kierow
nica, trzecie światło .stop*, nowe opony, stan b. dobry, techn. 
sprawny, pokrowce, hak, nowe sprzęgło, - 1.090 zł. Wro
cław. tel. 071/787-89-68
POLONEZ 125 PN, 1989 r., 101 tys. km, 1500 ccm, czerwo-
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POLONEZ 125 PN, 1990 r., 1600 ccm, niebieski, instalacja 
gazowa, nowe opony, nowy akumulator, oryginalny lakier, 
zadbany, 5-biegowy, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/310-75-07 
po godz. 20,0608/67-29-31
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, złoty metalic, inst. gazowa, 
stan dobry, po remoncie silnika, - 2.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-71,0605/39-47-22 
POLONEZ GLE, 1991 r„ 140 tys. km, 1500 ccm, brązowy, 
stan idealny, - 4.000 zl. Żary, tel. 0600/91-59-46 
POLONEZ SLE, 1991 r„ 80 tys. km, 1500 ccm, biały, oiyg. 
lakier, bez wypadku, tył Caro, nowy akumulator (gwarancja), 
stan b. dobry, • 2.500 zł. Lubin, tel. 0605/64-85-53 
POLONEZ, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnoniebieski, 
model przejściowy, - 1.700 zł. Opole, tel. 0609/59-08-28 
POLONEZ 125 PN, 1991 r., 100 tys. km, 11500 ccm, czer
wony, składak, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, brak OC, • 
900 zł. Wrocław, tel. 071/329-09-00 
POLONEZ, 1991/1 r., 77 tys. km, 1500 ccm, granatowy; hak. 
stan dobry, - 2.000 zł. Kępno, tel. 062/782-13-39 
POLONEZ ATU, 1996 r., 65 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, inst. gazowa, centr. zamek, -10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-82 po godz. 20 
POLONEZ ATU GLI. 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, oryg. lakier i przebieg, Mul-T-Lock, 4 zagłówki, peł
na konserwacja, kpi. dokumentacja, I właściciel, garażowa
ny, RM z panelem, pokrowce .miś*, hamulce Lucas, szeroka 
chłodnica, stan idealny, • 8,300 zł lub zamienię na tańszy. 
Złotoryja, tek 076/877-53-31
POLONEZ ATU, 1997 r., 84 tys. km. 1600 ccm, GLI, wiśnio
wy metalic, oznakowany, centr. zamek, alarm, wspomaga
nie kier., hak, RO Sony, garażowany, hamulce Lucasa, el. 
otw. szyby, kpi. opon zimowych, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/26-85-61
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 1600 ccm, zielony metalic, 
oznakowany, zadbany, stan b. dobry, immobilizer,
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Mul-T-Lock, • 10.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/93-32-12, 
074/831-66-55
POLONEZ ATU GLI, 1997 r.t 57 tys. km, 1600 ccm, oliwko
wy metalic, alarm, szeroka chłodnica, hamulce Lucas, kata
lizator, radio, bez wypadku, pełna dokumentacja, stan ideal
ny, • 10.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. środa Śląska, 
tel. 071/317-00-41
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
oliwkowy metalic, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
immobilizer, Mul-T-Lock, hamulce Lucas, RO Kenwood + 
4 głośniki, nadkola, oznakowany, po wymianie płynów i 
tłumika, zadbany, stan b. dobry, - 11.200 zł lub zamienię 
na inny samochód. Wrocław, tel. 071/322-97-47, 
787-97-94 po godz. 16
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r.. 43 tys. km, 1600 ccm, kolor 
malinowy metalic, alarm, wspomaganie i regulacja kierowni
cy, RO + 4 głośniki, hamulce Lucas, konserwacja, nowy aku
mulator, ważny przegląd, I właściciel, stan b. dobry, - 11.000 
zł. Wrocław, tel. 071/325-47-57 
POLONEZ ATU, 1997/98 r., 68 tys. km, 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, I właściciel, halogeny, nowe opony, nowy aku
mulator, regulowana kierownica, obrotomierz, dzielona tyl
na kanapa, RM, stan b. dobry, -12.900 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 0604/35-93-25
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r„ 34 tys. km, 1600 ccm, platy
nowy metalik, bez wypadku, zadbany, RO, II właściciel od 
1998 r., oszczędny, instalacja gazowa, • 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/22-63-97
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 34 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalik, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka; stan b. dobry, - 11.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-38-71 lub. 0603/89-46-06 
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1999 r., 7 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, centr. zamek, alarm, hamulce Lu
cas, wspomaganie, RM + 4 głośniki, nadkola, konserwacja, 
- 12.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 0502/17-57-45 
POLONEZ ATU PLUS, 1999/00 r„ 2 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, wspom. kierownicy, alarm + 2 piloty, alum. 
felgi, RM, garażowany, I właściciel, fabryczna folia w wew. 
auta, gwarancja, konserwowany, ocynkowany, hydrauliczne 
zawory, pokrowce z .misia’ , hamulce Lucas, b. mało używa
ny, kpl^dokumentacja, stan idealny, - 19.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/18-83-76
POLONEZATU PLUS, 2000 r., 5 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowoniebieski, wspomaganie kier., centr. zamek, kpi. do
kumentacja, -14.800 zł lub zamienię na Daewoo Tico/Zielo- 
na Góra, tel. 068/322-46-80,0603/05-83-85

O POLONEZ AUTO NA GAZ „MARDO” , homologa
cja, montaż, serwis, raty. Strzegom, ul. Kościusz
k i 28, te l. 074/855-25-32, 0601/85-86-81 
01028341

POLONEZ CARO, 1988/97 r., 10 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, instalacja gazowa, wymienione nadwozie i silnik, ga
rażowany, stan b. dobry, - 5.888 zł. Nysa, tel. 077/433-08-11, 
0606/34-37-41
POLONEZ CARO, 1991 r., 1600 ccm, niebieski, „przejściów- 
ka", techn. sprawny, do poprawek blach. - 1.000 z ł. ., tel. 
075/761-32-40 wieczorem, 0603/53-42-16 
POLONEZ CARO, 1991 r., niebieski, stan b. dobry, 4 nowe 
opony, po remoncie przedniego zawiesz., nowa kopułka, pla
stik na progach, nowe kable, atrakc. wygląd - 3.200 zł. Bole
sławiec, tel. 0503/55-87-64
POLONEZ CARO, 1991 r., 60 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, garażowany, bez wypadku, nadkola, nowy aku
mulator, halogeny, do małych poprawek lakier. - 3.500 zł. 
Kobierzyce, tel. 0607/22-63-10 
POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, granatowy, inst. ga
zowa, konserwacja, pokrowce, RO, regulowana kierownica, 
nowy akumulator, 2 nowe opony, • 4.200 zł lub zamienię na 
Poloneza Trucka z lat 1994/1995. Kłodzko, tel. 074/647-58-57 
POLONEZ CARO GLE, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 
po remoncie silnika, alarm, 5-biegowy, dzielona tylna kana
pa, po przeglądzie, stan dobry, • 3.600 zł. Legnica, tel. 
076/854-04-88
POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, 
stan b. dobry, H4, - 2.500 zł. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
POLONEZ CARO, 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, hak, okrągłe zegary, dodatkowe światło 
.stop’ , po wymianie klocków hamulcowych, przegląd do 
01.2002 r., garażowany, stan techn. b. dobry, • 3.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-47-55,0609/24-49-76 
POLONEZ CARO GLD, 1991 r., 111 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony metalic, alarm, nowe amortyzatory i klocki ha
mulcowe. RM, - 4.100 zł. Zawidów, tel. 075/778-85-88 
POLONEZ CARO GLE, 1991/92 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 
piaskowy, alarm I  2 piloty, hak, owiewki, po tuningu, atrak
cyjny wygląd, reguł. wys. mocowania pasów, regulowana kie
rownica, dod. światła .stopu”, przegląd do 03.2002 r., 
oszczędny, zadbany, nowe tłumiki, stan b. dobry, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-64-61
POLONEZ CARO. 1992 r., 70 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy. inst. gazowa, radio, pokrowce, alum. felgi, bez wy
padku, - 4.400 zł. Czernina, teł. 065/543-16-35, 
0603/92-41-23
POLONEZ CARO GL, 1992 r., 1600 ccm, granatowy, stan 
techn. dobry, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-86-07 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, 
szyberdach, po przeglądzie, • 2.400 zł. Kędzierzyn, tel. 
077/481-94-18,0607/03-23-32 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1900 ccm, brązowy metalic, do 
remontu błacharki, ważny przegląd, pokrowce, radioodtwa
rzacz, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 0608/48-90-23 
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1500 ccm, - 2.800 zł. 
Legnica, tel. 076/852-29-96

POLONEZ CARO, 1992 r., 86 tys. km, 1600 cćm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, dokumentacja, nowe opony, serwi
sowany, przegląd do 2002r, bez wypadku, - 3.800 zł. Mił
ków, tel. 075/761-04-48
POLONEZ CARO, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
seledynowy metalic, oryg. lakier, alum. felgi, plastikowe nad
kola, fotele, RO ♦ 4 głośniki, nowy ukł. wydechowy, koło za
pasowe, - 4.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Namysłów, 
tel. 0605/57-38-64
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1500 ccm, .burgundowy, 
oryg. lakier, bezwypadkowy, stan b. dobry, - 2.500 zł. Sobót
ka, tel. 071/391-05-06
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, granatowy, oryg. la
kier, zadbany, - 3.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60, 
0600/82-66-39

POLONEZ CARO SL, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, alarm, nowe opony i akumulator, • 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/359-26-02 wewn. 315, do g. 16 
POLONEZ CARO, 1992 r., 97 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, stan dobry, hak, RO z panelem, pokrow
ce, oznakowany, alarm, oryg. lakier, ekonomiczny, -4.100 zł 
lub zamienię na nowszego Poloneza, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 341-31-20,0501/27-56-56 

POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, oznakowany, nowy akumulator i pokrowce, bez 
wypadku, stan dobry, - 4.000 zł. Zaborów, tel. 076/843-59-11 
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 76 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
brązowy, stan b. dobry, nowe opony, blacharka do remontu, 
- 4.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kamienica, tel. 
0608/48-90-23
POLONEZ CARO, 1.992/93 r., 1500 ccm, granatowy, insta
lacja gazowa, stan b. dobry, - 3.800 zł. Opole, tel. 
0602/67-03-67
POLONEZ CARO, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, bezwypadkowy, stan bardzo dobry, - 4.000 zł. Jelenia 
Góra, teł. 075/642-06-20
POLONEZ CARO, 1993 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
platynowy metalic, techn. sprawny, garażowany, szeroki roz
staw osi - 6.100 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 700 w 
tej cenie (możliwa niewielka dopłata), 92-94 r. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-60-99,0605/74-21-95 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 75 tys. km, 1500 ccm, be
żowy, radioodtwarzacz, oryginalny lakier, dzielona tylna ka
napa, konserwacja, nadkola, zadbany, stan b. dobry, gara
żowany, - 4.200 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-17 
POLONEZ CARO, 1993 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
I właściciel, rdio, pokrowce, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
odcięcie zapłonu, - 4.300 zl. Czernina, tel. 065/543-16-35, 
0603/92-41-23
POLONEZ CARO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, metalic, ozna
kowany, immobilizer, fotele Intergroclin, Mul-T-Lock, hak, 
garażowany, stan techn. b. dobry, - 6.400 zł. Czernina, tel. 
065/543-67-11
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 83 tys. km, 1600 ccm, pla
tynowy metalic, stan techn. b. dobry, zadbany, garażowany, 
szeroka oś - 6.100 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 700

ccm, z lat 1992/94, w tej cenie lub z niewielką dopłatą. Lą
dek Zdrój, tel. 074/814-60-99,0605/74-21-95 
POLONEZ CARO, 1993 r., czerwony, inst. gazowa, stan 
techn. dobry, - 4.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -64-39, 
0601/82-06-38
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, złoty 
metalic, - 4.800 zł lub*zamienię. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-76-67
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, instalacja gazowa, Mul-T-Lock, nadkola, oryg. lakier, 
garażowany, dzielona tylna kanapa, zdejmowany hak, • 4.800 
zł. Szklary Dolne, tel. 0601/72-12-45 
POLONEZ CARO, 1993 r., 73 tys. km, 1500 ccm, GL, brą
zowy, inst. gazowa, alarm, blokada skrzyni, oznakowany, 
centr. zamek na pilota, RM Daewoo, po wymianie klocków, 
stan dobry, - 4.600 zł. ścięgny, woj. jeleniogórskie, tel. 
0501/44-97-03
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 80 tys. km. 1500 ccm, bia
ły, katalizator, nowe opony, nowy akumulator, stan idealny, • 
3.900 zł. Wałbrzych, tel. 0608/02-99-97 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, 5-biegowy, 
alarm, I właściciel, garażowany, bez wypadku, zadbany, - 
4.200 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POLONEZ CARO GLI, 1993 r., 68 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, I właściciel, garażowany, aluminiowe fel
gi, nowe opony, nowy akumulator, hak, alarm, Mul-T-Lock, 4 
nadkola, konserwacja, zadbany, właściciel niepalący, • 3.950 
zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, ♦ gaz, biały, inst. ga
zowa, alarm, oznakowany, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 
071/781-65-08,0502/40-08-94 
POLONEZ CARO GLD, 1993/94 r., 125 tys. km, 1900 ccm, 
seledynowy metalic, alarm, centralny zamek, alum. felgi, RO,

stan b. dobry • 6 900 zł lub zamienię na Opla Kadetta, od 
1988 r. lub inny. Lubin, tel. 076/846-87-61,0606/98-69-90 
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 124 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, platynowy metalic, stan techn. dobry, II właściciel, 
alarm, hdk, lotka z tyłu, atrakcyjny wygląd, poszerzone osie, 
okrągłe zegary, - 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-87-12, 
0605/11-93-17
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r., 72 tys. km, 1500 ccm, 
zielony metalic, zadbany, poszerzony, okrągłe zegary, waż
ny przegląd, stan dobry, - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-34-60,0600/82-66-39 
POLONEZ CARO, 1994 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, purpurowy, nowe opony, nowy akumulator, nowe tarcze 
ham., nowe klocki, oznakowany, blok. skrzyni biegów - 4.400 
zł. Ciechów, gm. środa Śląska, tel. 071/317-40-97 
POLONEZ CARO KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, pod
wyższony, 5-osobowy, radio, oznakowany, podgrzewane fo
tele, alarm, stan b. dobry, - 6.800 zł. Legnica, tel. 
0606/61-69-11
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, oryg. 
lakier, hak, I właściciel, stan b. dobry, • 4.90.0 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/J2-41-52
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, - 4.000 zł.
Brzeg Opolski, tel. 0604/06-50-24
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,
platynowy metalic, okrągłe zegary, poszerzony, alum. felgi,
blokada skrzyni biegów, dzielone siedzenia, oznakowany,
stan idealny, • 5.700 zł. Bukowice, tel. 071/384-50-76,
0606/70-51-17
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 85 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
niebieski, do remontu błacharki, I właściciel, - 3.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0602/12-76-49
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, turku
sowy metalic, immobilizer, poszerzony, okrągłe zegary, dzie
lona tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, - 4.500 zł. 
Leszno, tel. 0604/07-70-57
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 prze
bieg, stan b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na tańszy, Fiat 
126p albo diesel, Uno, inny. Leszno, tel. 065/526-71-19 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, bez korozji, zadbany, stan techn. i silnika b. do
bry, - 5.700 zł. Lubin. tel. 076/847-66-37 

POLONEZ CARO, 1994 r., 95 tys. km, 1500 ccm, niebieski 
metalic, alum. felgi, RO, bez wypadku, zadbany, - 4.500 zł. 
Opole, tel. 0603/70-75-80
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, alarm, 4 nowe opony, stan b. dobry, - 4.800 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-71-09.0600/85-51-96 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, srebrny metalic, alum. 
felgi, alarm, oznakowany, fotele Inter Groklin, I właściciel, 
garażowany, nowe opony, nowy akumulator, okrągłe zegary, 
stan idealny, - 5.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-72-56, 
0602/65-07-35

POLONEZ CARO, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm. jasny, 
stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe 
opony, przegląd do 2002 r. • 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ CARO. 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm, MPi Ro- 
ver, platynowy metalic, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
alarm, bez wypadku, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-64 
do godz. 15
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, platynowy metalic, 
centr. zamek, alarm, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0602/62-58-78 
POLONEZ CARO, 1994 r., 70 tys. km, 1500 ccm, biały, stan 
b. dobry, zadbany, bez wypadku, radio, pasy z tyłu, dzielone 
tylne siedzenia, okrągłe zegary, plastikowe podszybie, - 4.700 
zł. Wrocław, tel. 071/399-74-32 
POLONEZ CARO, 1994 r„ 1500 ccm, biały. - 2.600 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-46-88
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały, 
garażowany, oznakowany, dzielona tylna kanapa, koła zimo
we, RO + 4 głośniki, okrągłe zegary, przegląd do 04.2002 r., 
stan b. dobry, • 5.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-17-73
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 86 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, Mul-T-Lock, alarm, alum. felgi, blo
kada skrzyni biegów, poszerzony, okrągłe zegary, do drob
nych poprawek blacharsko - lakierniczych, • 4.600 zł. Wro
cław, tel. 071/785-69-20,0503/95-64-25,0607/22-32-10 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 1600 ccm, platynowy meta
lic, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, garażowany, ozna
kowany, nadkola przednie i tylne, konserwacja, - 6.800 zł. 
Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-67-19,0602/80-64-94 
POLONEZ CARO, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, inst. gazowa, alum. felgi, kubełkowe siedzenia, • 
6.100 zł. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0503/01-03-83 
POLONEZ CARO. 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, MPI, 16V,

turkusowy metalic, alarm Pyton SP3000 + Tytan Lock, centr. 
zamek, ciemne szyby, - 9.000 zł. Opole, tel. 0601/51-59-28 
POLONEZ CARO, 1995 r,, 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
złoty metalic, - 8.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-69-56 

POLONEZ CARO, 1995 r., 162 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, II właściciel, - 8.900 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, przegląd do 03.2002 r., reg. kierownica, Mul-T-Lock, 
alarm, dzielona kanapa, - 6.000 zł lub zamiana. „  tel. 
074/810-32-15
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., platynowy metalic, inst. ga
zowa, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, spoiler, 
centr. zamek, stan b. dobry, • 8.000 zł. Baranów, gm. Kęp
no, tel. 0603/34-70-69

POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 68 tys. km, 1500 ccm, nie
bieski, konserwacja, plastikowe nadkola i progi, blokada 
skrzyni biegów, garażowany, oznakowany, dodatkowe świa
tło .stop’ , bez wypadku, stan b. dobry, - 7.100 zł. Czarny 
Bór, tel. 074/845-05-53

POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, GLi, platynowy meta
lic, I właściciel, centralny zamek + 2 piloty, oznakowany, lot
nicze fotele, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, alarm, alumi
niowe felgi, zadbany, stan b. dobry, - 6.700 zł. Czernina, tel. 
065/543-67-11

POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, platy
nowy metalic, I właściciel, garażowany, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, RO, siedzenia Groklin, - 8.000 zł. Dębina, tel. 
043/871-41-86
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, Mul-T-Lock, oryginalny lakier, regulo
wana kierownica, przegląd do 2002 r., II właściciel, garażo
wany, bez wypadku, bez korozji, + opony zimowe, dzielona 
tylna kanapa, stan b. dobry, - 6.100 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-92-92
POLONEZ CARO GU, 1995 r„ 91 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, nowe opony, klocki ham., sonda, I właści
ciel, kupiony w salonie, - 7.500 zł. Jaźwina, teł. 071/393-81-25 
POLONEZ CARO, 1995 r., 58 tys. km, 1600 ccm, GLI, ciem
no-zielony metalic, wersja Senator, instalacja gazowa, el.szy- 
by, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, kubełkowe 
fotele, dzielona tylna kanapa, stan bardzo dobry, • 8.500 zł.

* Lubin, tel. 076/847-20-54 
POLONEZ CARO PLUS, 1995 r., 1400 ccm, 16V, ROVER, 
srebrny metalic, alum. felgi, - 8.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/388-74-59.0603/59-06-62 
POLONEZ CARO, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, kolor pla
tynowy metalic, inst. gazowa, alum. felgi, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, pokrowce, RO, bez wypadku, garażo
wany, dod. światło .stop’ , bez korozji, stan b. dobry, - 8.400 
zł. Opole, tel. 0603/26-53-35
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, zielony, hak, alarm, 
plastikowe nadkola, inst. gazowa, stan dobry, - 5.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-47-28 
POLONEZ CARO, 1995 r., 73 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
platynowy metalic, oryginalny lakier, immobilizer, oznakowa
ny, Mul-T-Lock; alarm, RM, nowy wydech , serwisowany, 
ważny przegląd, garażowany, stan b. dobry, - 5.980 zł (moż
liwość rat lub zamiany). Wałbrzych, tel. 074/848-31 -59 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, immobilizer, Mul-T-Lock, RO Philips, centr. zamek, 
aktualny przegląd, stan b. dobry, • 5.500 zł. Wojczyce, gm. 
Środa Śląska, tel. 0606/33-84-92 
POLONEZ CARO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, popielaty, 
silnik Rovera, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, - 7.000 
żł. Wrocław, tel. 071/345-31-50,0601/54-10-14 
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, centr. zamek, alarm, - 5.900 zł lub zamienię na 
VW Transportera, diesla, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 
perłowy, wspomaganie, immobilizer, Mul-T-Lock, alarm + 2 
piloty, nowy akumulator, reg. kierownica, koła zimowe, po
krowce, dzielona tylna kanapa, konserwacja, przegląd do 
2002 r., bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 5.700 zł. 
Wrocław, tel. 0606/14-67-68

POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 89 tys. km, 1600 ccm, ciem- 
nopopielaty, inst. gazowa, radio, 4 głośniki, nowy akumula
tor, zestaw głośno mówiący, blokada, oznakowany, stan b. 
dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0603/44-95-22 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 70 tys. km, 160Ó ccm, ben
zyna, wtrysk, seledynowy, katalizator, 5-biegowy, wspoma
ganie, alarm, blokada skrzyni biegów, stan idealny, - 8.500 
zł. Słubice, tel. 095/758-34-13 
POLONEZ CARO, 1996 r., 73 tys. km, niebieski, stan tech
niczny dobry, blokada skrzyni biegów, - 7.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-49-99,0607/73-57-98 
POLONEZ CARO, 1996 r„ 42 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
malinowy metalic, I właściciel, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, -10.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-42 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 54 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, blokada skrzyni biegów, centralny zamek, 
alarm, hamulce Lukas, radio, bez wypadku, - 6.000 zł. Rad
ków, tel. 074/871-21-73
POLONEZ CARO, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, GLI, bia
ły, centralny zamek + pilot, alarm, Mul-T-Lock, RM, stan b. 
dobry, - 6.200 zł. Syców, tel. 062/785-23-05 
POLONEZ CARO, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, kolor sza
ry, blokada skrzyni biegów, - 7.000 zł. Turek, tel. 
063/288-30-59
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, alum. felgi, alarm, blokada skrzyni biegów, stan 
idealny, dodatkowe części, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 
0600/80-64-17
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POLONEZ CARO GLI. 1996 r.. 71 tys. km. 1500 ccm. wtrysk, 
kolor wiśniowy, alarm, hamulce Lucas, bez wypadku, bez 
korozji, stan błacharki idealny, garażowany, - 7.600 zł. Wro
cław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
morski, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, -
6.900 zł (możliwość rat przez komis) lub zamienię na inny 
samochód. Wrocław, tel. 071/352-70-01
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony metalic, wspomaganie, I rej. w 1998 r, -
8.900 zł. Żagań, tel. 068/477-65-65,0605/67-07-70 
POLONEZ CARO, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
wspomaganie, radio, immobilizer, hak, • 8.500 zł. Kobierzy
ce, tel. 071/311-27-86 po godz. 19
POLONEZ CARO GLI PLUS, 1997 r„ 58 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, ha
mulce Lucas, nowe opony, zadbany, - 10.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-03-21,0601/97-47-84 
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r„ 57 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy, inst. gazowa, hak, bagażnik, komplet opon zimo
wych, stan idealny, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-32-08 
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 
16V, burgundowy metalic, silnik Rover, alarm z pilotem, blo
kada skrzyni biegów, oznakowany, hamulce Lucas, kataliza
tor, kupiony w salonie, bez wypadku, nadkola, komplet opon 
zimowych, pokrowce, stan b. dobry, - 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-83-69
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r„ 48 tys. km, 1600 ccm, 
GLi, zielony metalic, I właściciel, alarm, blokada skrzyni bie
gów, plastikowe nadkola, konserwacja, przegląd do 12.2002 
r., zadbany, -11.800 zł. Wrocław, tel. 0607/23-56-00 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, stan b. dobry - 13.500 zł. Dobro
dzień, tel. 034/353-70-64
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r.. 38 tys. km, 1600 ccm, 
GSI, zielony metalic, przegląd do 04.2002 r., centr. zamek, 
wspomaganie kier., RO, hak, dzielona tylna kanapa, ozna
kowany, immobilizer, hamulce Lukas, garażowany, stan b. 
dobry, -12.000 zł. Legnica, tel. 076/722-17-44,0502/51-60-72 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r„ 39 tys. km, 1600 ccm, 
GSI, zielony metalic, oryginalny lakier, I właściciel, alarm, 
RM, Mul-T-Lock, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, stan b. dobry, - 12.980 zł lub zamienię na Po
loneza, Fiata 126p, Skodę. Wałbrzych, teł. 074/848-31 -59 
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 
zielony, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, immobilizer, 
przegląd do 03.2003 r., stan b. dobry, - 11.500 zł. Wrocław, 
tel. 349-17-23,0607/44-05-73 
POLONEZ CARO PLUS GLI. 1998 r., 18 tys. km, 1600 ccm, 
ciemnozielony metalic, centr. zamek, alarm ♦ pilot, konser
wacja, wspomaganie, plastikowe nadkola, I właściciel, -
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-60-71,0603/97-35-60 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, I właściciel, garażowany, bez wypadku, ku
piony w salonie, wspomaganie, immobilizer, opony zimowe, 
alum. felgi, stan idealny, - 12.800 zł. Wrocław, tel. 
071/311-70-93, 367-40-81 wewn. 161
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r., 29 tys. km, 1600 ccm, 
GLI, zielony metalic, instal. gazowa, RO. II właściciel, gara
żowany, konserwacja, blokada biegów, techn. sprawny, -
16.500 zł. „  tel. 0608/19-64-30
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r„ 33 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, - 1.000 zł + kredyt. Wrocław, tel. 
0501/37-10-30

PO N TIA C
PONTIAC BONNEVILLE, 1990 r., 190 tys. km, 3800 ccm, 
V6, czarny, szyberdach, ABS, komputer, klimatyzacja, stan 
techn. b. dobry, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 0607/30-31-50, 
0604/40-31-73
PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r., 2800 ccm, EFI. srebrny, 
zarejestrowany, stan dobry + dodatki, - 8.500 zł. Legnica, 
tel. 0502/26-54-64
PONTIAC LE MANS, 1989 r., 84 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, hak, immobilizer, alarm *  pi
lot, 3-drzwiowy, bez wypadku, - 6.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-40-25
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 95 tys. km, 2000 ccm, Pb, 
biały, MPI, ABS, wspomaganie kier., katalizator, klimatyza
cja, automatic, atermiczne szyby, centr. zamek, alarm, we
lurowa tapicerka. bez wypadku, sprowadzony na mienie, b. 
zadbany, garażowany, eksploatowany przez kobietę, -15.500 
zł. Krotoszyn, tel. 0601/72-45-99 
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 120 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, 7-osobowy, zarejestrowany jako ciężarowy, 
ABS, tempomat, wspomaganie kier., podwójna klimatyza
cja, immobilizer, alarm, centr. zamek ♦ pilot, hak, ciemne 
szyby, welurowa tapicerka, oryg. RM, zadbany, stan b. do
bry, - 24.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-60-88, 
0605/62-09-34
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 112 tys. km, 2300 ccm, 
16V, biały, ABS, klimatyzacja, 7-osobowy, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, reg. kierownica, I właściciel w 
Polsce, 4 lata w kraju, - 33.000 zł. Konin, tel. 0501/08-10-25

PORSCHE
PORSCHE 911, 1982 r. pełne wyposażenie oprócz skóry, 
uszk. tapicerka - 2.500 DEM. Wrocław, tel. 0605/91-96-72
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AUTO NA GAZ “ALBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodów

r .

INSTALACJE WŁOSKIE I HOLENDERSKIE 
S Y S T E M Y  W T R Y S K U  G A Z U  D G I i S G I
W-w, ul. Nenckiego 164 

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl
raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne
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A U T O  G A Z —
Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowych!

wszystkich typów i pojemności * I

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL L0VAT0
\Wrocław, ul. Strzegomska 180, tel. 071/354-50-51, 354-50-53\
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RENAULT
O AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl; co ty* 
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej- 
rżenia, fachowa pomoc. Inform acja, te l. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029811

RENAULT 11 GL, 1984 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, pełne 
wyposażenie el., centralny zamek, RO, garażowany,
4-drzwiowy, stan b. dobry, - 3.900 zł. Kamienica Nyska, 
tel. 077/431-73-46, 0604/90-21-21
RENAULT 11‘ GTL, 1984 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, stan ogólny b. dobry, hak, kubełkowe fotele, eko
nomiczny, 5-biegowy, zadbany, adny wygIŃd, 5-drzwiowy, 
- 4.500 zł. Ludwikowice, tel. 074/871-61-26 
RENAULT 11,1985 r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy. szyberdach. atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
przegląd do 04.02 r, - 5.000 zł. Opole, tel. 077/464-65-71, 
0600/31-52-88
RENAULT 11, 1985 r., 200 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, aluminiowe felgi, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, mini wieża 
stereo, komputer, pełne wyposażenie elektryczne, 2-drzwio
wy, przegląd do 05.2002 r, • 5.800 zl. Wrocław, tel. 
071/361-90-61, 0605/34-66-87 
RENAULT 11 TL. 1985 r.. 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryginalny lakier, zadbany, 
nowy akumulator, radio, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-82-17 po godz. 18
RENAULT 11, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, bla
charka do małych poprawek, silnik w idealnym stanie, b. 
oszczędny, szyberdach, 4-drzwiowy, - 3.600 zł. Strzego- 
miany, gm. Sobótka, teł. 071/390-33-39, 0602/38-72-96 
RENAULT 11 R, 1986 r., 200 tys. km, 1709 ccm, benzyna 
+ gaz, biały, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, in
stal. gazowa, RM, • 4.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-13-82
RENAULT 11,1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, garażowany, • 5.400 zł. Przeworno, tel. 
074/810-21-34
RENAULT 11,1987 r.t 1400 ccm, srebrny metalic, stan b. 
dobry, - 4.000 zł. Środa Śląska, tel. 0604/46-00-74 
RENAULT 11,1987 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
oryginalny lakier, alarm + pilot, Mul-T-Loclc, centralny za
mek, szyberdach, nowe opony i ukł. wydechowy, 5-biegó- 
wy, stan b. dobry, zadbany, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/328-94-63
RENAULT 18 GTS, 1979 r., 95 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, jasnozielony, centr. zamek, el. otw. szyby, ważny prze
gląd, w ciągłej eksploatacji, blacharka do małych popra
wek, stan techn. dobry, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/327-93-92, 0503/08-97-35 .
RENAULT 18, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, z 
częściami zapasowymi, - 700 zł. Wiesław Kopeć, Brunów 
30, gm. Lwówek Śląski
RENAULT 18, 1980 r., 200 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary, el. otw. szyby, centr. zamek, przegląd do 04.2002 r, 
-1.200 zł. Krzyżkowice, tel. 077/436-09-88,0608/76-94-37 
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, sza- 
ro-zielony metalic. 5-biegowy, zarejestrowany, - 1.600 zł. 
Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
RENAULT 18,1983 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 
szyberdach, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, - 3.000 
zł. Racławice Śląskie, woj. opolskie, tel. 0606/72-42-09 
RENAULT 19 TSE, 1989 r„ 143 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, RO, blokada skrzyni biegów, reg. kierow
nica i  fotel kierowcy, • 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/88-45-76
RENAULT 19,1989 r., 84 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talic, centr. zamek, el. otw. szyby, obrotomierz, welur, ra
dioodtwarzacz z panelem, - 8.500 zł. Kalisz, tel. 
062/757-40-21 j
RENAULT 19 SKŁADAK, 1989 r„ 1700 ccm, benzyna, nie
bieski, zadbany, bez śladów korozji, ekonomiczny, centr. 
zamek, el. otw. szyby, RO, - 7.800 zł lub zamienię na tań
szy, stan dobry. Polanica Zdrój, tel. 074/868-37-89 po 
godz. 20, 0503/01-71-33
RENAULT 19,1989 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, pilot, centr. zamek, hak, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reg. kierownica, RM, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
071/353-37-38
RENAULT 19,1989 r., 125 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, stan silnika i nadwozia b. dobry, el. otwierane szyby, 
centralny zamek + pilot, radioodtwarzacz z RDS, - 9.600 
zł. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
RENAULT'19 CHAMADE, 1989/94 r., 170 tys. km, 1721 
ccm, wtrysk, bordowy, 73 KM, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw, szyby przednie, el. reg. lusterka, aktualny 
przegląd i OC, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-78-28 .. 
RENAULT 19, 1989/96 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. fo
tel i kierownica, - 8.500 zł. Kliczków, tel. 075/731-22-15 
RENAULT 19, 1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, spoiler, 3-drzwiowy. - 7.500 zł lub zamienię na Fia
ta 126p. Bolesławiec, tel. 0603/10-1 
RENAULT 19,1990 r., 1721 ccm, srebrny metalic, wspo
maganie kier., ABS, el. reg. lusterka, el. reg. lusterka, szy
berdach, centr. zamek, po remoncie blacharki, po lakiero
waniu, osppilerowany, po wymianie rozrządu, paska klino
wego, świec, oleju i klocków, stan idealny, -10.800 zł. Cho
cianów. tel. 076/818-43-37, 0606/81-36-54 
RENAULT 19. 1990 r., 1900 ccm, diesel, szary metalic, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, - 9.000 zł. Lip
niki. tel. 077/431-49-01
RENAULT 19,1990 r„ 98 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
5-drzwiowy, wspomaganie, serwisowany, garażowany, •
12.000 zł lub zamienię na Renaulta Kangoo lub Citroena 
Berlingo. Strzelin, tel. 071/322-21-08, 330-23-97 
RENAULT 19, 1990 r., 162 tys. km, 1721 ccm, El, biały, 
alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie, RO, welur, nowe 
amortyzatory, tłumiki, tarcze i klocki, rozrząd i filtry, - 10.000 
zl. Świdnica, tel. 074/640-64-51
RENAULT 19,1990 r., 98 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, serwisowany, zadbany, garażowa
ny, 5-drzwiowy, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-08, [ 
0501/36-00-30
RENAULT 19,1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm. 16V, grana
towy metalic, ABS, wspomaganie, pełne wyposażenie 
elektr., 140 KM, po remoncie silnika i przedniego zawie
szenia, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, stan b. dobry, •
8.800 zł. Wrocław, tel. 0501/31-08-31 
RENAULT 19, 1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwio- 
wy, alarm, ekonomiczny, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/14-51-02, 071/783-91-48 
RENAULT 19, 1990 r., 165 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, hak, oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, 
RM. zadbany, - 8.900 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/324-10-18, 0603/77-90-48 
RENAULT 19,1990 r., 80 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, 
el. otw. szyby i szyberdach, RO, stan idealny, na zachod
nich tablicach - 2.600 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
RENAULT 19, 1990/91 r., 1700 ccm atrakc. wygląd,

3-drzwiowy, alum. felgi, .szyberdach, centr. zamek, 
Mul-T-Lock, stan idealny, - 8.500 zł. Lubin, teł. 
0605/57-87-37
RENAULT 19,1991 r., 118 tys. km, 1700 ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, wspomaganie, halogeny, spoiler, zderzaki w ko
lorze nadwozia, w kraju od 6 miesięcy. Chojnów, tel. 
076/818-78-18, 0607/05-07-75- 
RENAULT19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, siwy, 5-drżwio- 
wy, sprow. w całości, alarm, 5-biegowy, garażowany, stan 
b. dobry - 8.600 zł lub zamienię na Mercedesa 207, 307. 
Jawor, tel. 076/870-24-01, 076/870-93-98 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 103 tys. km, 1720 ccm, 
benzyna, szary metalic, szyberdach, RM, zadbany, po prze
glądzie, I właściciel w kraju, bez wypadku - 9.750 zł. Ja
wor, tel. 0604/99-58-46
RENAULT 19,1991 r., 128 tys. km. 1700 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby, el. reg. szyberdach, el. reg. reflektory, weluro
wa tapicerka, 5-drzwiowy + 4 koła zimowe, do sprowadze
nia z Niemiec, - 86.000 zł. Jawor, tel. 0608/06-42-30, 
0604/18-05-38
RENAULT 19, 1991 r„ 1721 ccm, jasnoniebieski, wspo
maganie, szyberdach, • 9.800 zł. Lubsko, teł. 
0603/56-75-94, 0603/42-22-32 
RENAULT 19 CHAMADE SEDAN, 1991 r., 180 tys. km. 
1900 ccm, diesel, ciemnozielony, 4-drzwiowy, bogate wy
posażenie, zużycie paliwa 5.5 1/100 km, stan nadwozia i 
podzespołów b. dobry, garażowany, kierowca niepalący, - 
13.333 zł. Grodków, tel. 077/415-41-35 
RENAULT 19,1991 r., 150 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czerwohy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, spoiler, el. reg. lusterka, stan idealny, na 
białych tablicach - cena 1150 DM, - 2.000 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
RENAULT 19, 1991 r., 85 tys. km. 1400 ccm, ENERGY, 
siwy, 5-drzwiowy, alarm, 5-biegowy, sprowadzony w cało
ści, garażowany, stan techn. b. dobry, - 9.200 zł lub zamie
nię na Mercedesa 207,307, może być do remontu. Jawor, 
tel. 076/870-24-01. 870-93-98 
RENAULT 19,1991 r., 118 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, sprowadzony w całości. 3-drzwiowy, centralny 
zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, książka serwisowa, stan idealny, -
8.200 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
RENAULT 19.1991 r., 113 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czer
wony, w kraju od 2 tygodni, oclony w całości, centr zamek, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, - 9.700 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
RENAULT 19 GTS. 1991 r.. 130 tys. km, 1700 ccm, błękit
ny metalic, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, -
10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-00-50 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie kier., ABS, 
ospoilerowany fabrycznie, - 8.500 zł lub zamienię. Lubin, 
tel. 0608/57-42-36
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r„ 110 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. za
mek, wspomaganie kier., el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. reflektory, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, RO, sprowadzony i oclony w całości, bez wypadku, 
w kraju od 2 dni. książka serwisowa i inne, • 8.800 zł. No
wogrodziec. tel. 075/731-69-57, 0609/29-02-07 
RENAULT 19, 1991 r.. 160 tys. km, 1200 ccm; benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 8.900 zł (możliwe 
raty lub zamiana). Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V, perłowogranatowy,
3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach. wspo
maganie kier., ABS, kubełkowe fotele, obniżony, ospoile
rowany. zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,,-12.000 
zł. Radwanice koło Głogowa, tel. 0605/34-81-47 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 1400 ccm, czerwony,- 
bez wypadku, w kraju od roku, sprowadzony w całości, •
9.800 zł. Szprotawa, tel. 0606/33-09-54 
RENAULT 19,1991 r., 99 tys. km. 1700 ccm, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, wspomaganie, garażowany, stan b. do
bry, pilne, - 9.700 zł. Twardogóra, tel. 071/315-00-35,
315-99-36
RENAULT 19,1991 r., 1900 ccm, diesel centralny zamek, 
pełna dokumentacja, nowe opony, stan b. dobry, -11.500 
zł lub zamienię na VW Passat kombi diesel, z dopłatą. Wiń
sko, tel. 071/389-86-07
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czarny, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, welurowa tapicer
ka, szyberdach, - 7.800 zł. Wołów. tel. 071/389-48-06 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r.. 210 tys.;km, 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, stan idealny, - 8.500 zł. Wrocław, tej. 
0605/22-13-15
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, 
ENERGY, biały, z salonu, nowe 4 amortyzatory, RO, spo
iler tylny, centralny zamek + pilot, alarm, wyłącznik zapł., 
stan b. dobry, - 9.400 zł. Wrocław, tel. 071/322-38-81 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czerwony, 5-drzwlowy, 
na zachodnich tablicach - 1.350 DEM. Zgorzelec, te l 
0503/35-57-52
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 1700 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. za
mek, w kraju od 5 dni, bez wypadku, -10.500 zł lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 0608/01-21-44 
RENAULT 19 GTS, 1991/92 r., 129 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, czerwony, wspomaganie, el. reg. światła, RM 
Grundig z RDS, skórzana kierów., zielone szyby, obroto
mierz, czarna tapicerka, zderzaki i lusterka w kol. nadwo
zia, oryg. halogeny, 5-drzwiowy, sprow. z Niemiec, zarej., 
stan idealny, bez wypadku - 9.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-48-03
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 140 tys. km. 1900 
ccm, diesel, biały, el. otw. szyby i szyberdach, centr. za
mek, hak, wspomaganie, w kraju od tygodnia, - 11.600 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-78-18, 0607/05-07-75 
RENAULT 19,1992 r., 110 tys! km, 1700 ccm, szary, wspo
maganie, RM, 5-drzwiowy, do sprowadzenia, stan idealny,
- 8.500 zł. Bielany, tel. 076/857-45-15, 0603/78-63-67 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1700 ccm, grafitowy me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 11.600 
zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm. turbo D, szar ,̂ 5-drzwio
wy, RM, - 13.700 zł. Prochowice, tel. 076/858-51-97, 
0608/36-93-22
RENAULT 19 LIMITED, 1992 r., 1700 ccm, benzyna, złoty 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. szyberdach, centr. zamek + 
pilot, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-35-21 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
dieseli bordowy metalic, sprowadzony na kolach w bm„ 
zwolnienie z opłaty skarbowej, - 13.300 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy metalic, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, alum. felgi, welurowa tapicerka, radio, •
16.500 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
RENAULT 19,1992 r., 133 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, I właściciel, kupiony w kraju w salonie, pełna doku
mentacja, bez wypadku, zadbany, garażowany, - 12.300 
zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 0603/59-37-81 
RENAULT ,19, 1992 r., 95 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
wspomaganie, RM, reguł. wys. mocowania pasów, welu
rowa tapicerka, szyberdach, przegląd do 12.2002 r„ im
mobilizer, zadbany, stan techn. dobry, - 10.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-23-80

RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby i lusterka, zderzaki 
w kolorze nadwozia, reg. kierownica, halogeny, dzielona 
kanapatyłna, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 9.900-zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r„ 138 tys. km. 1721 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, bez wypadku, w Polsce od br., 
centr. zamek. reg. kierownica, RO, welur, halogeny, -10.900 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-24-50 po 18 
RENAULT 19,1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, bez wypadku, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
centralny zamek, RO Blaupunkt, po wymianie rozrządu i 
amortyzatorów, oryginalny lakier, zadbany, kierowca nie
palący, - 12.900 zł lub zamienię na inny samochód. Pacz
ków, tel. 077/431-71-10, 0608/03-49-43 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, kolor morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, nowe opony, zadbany, sprowadzony w całości, •
9.200 zł. Parchów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
RENAULT 19,1992 r., 1200 ccm, czerwony, szyberdach, 
RO z CD, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, -11.800 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-50-30
RENAULT~19, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, grafitowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nie eksploatowany w kraju, przy
wieziony w całości, oryginalny lakier, stan bardzo dobry, 
kompletna dokumentacja, • 10.500 zł. Świdnica, tel. 
074/858-99-67, 0606/12-99-22 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1900 ccm, diesel w kra
ju od miesiąca, zarejestrowany. Wałbrzych, tel. 
0603/87-04-33
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 80 tys. km. 1721 ccm, 
benzyna, wtrysk, złoty metalic, katalizator, el. otw. szyby i 
szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, halogeny, 
RO Sony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dod. 
światło .stop”, reg. kierownica, światła i fotele, dzielona 
kanapa, 5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, garażowa
ny, - 10.500 zł lub zamienię na Renaulta Lagunę, Toyotę 
Carinę, do 28.000, Zgorzelec, tel. 075/773-03-06 
RENAULT 19,1992 r.. 1700 ccm, benzyna, złoty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapi- 
cerka, radio, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -
8.200 zł. Ziębice, tel. 074/819-21-11, 0502/61-50-75 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm. 
wtrysk, czerwony, wspomaganie, welurowa tapicerka, dzie
lone tylne siedzenia, obrotomierz, • 10.600 zł. Żagań, tel. 
068/477-46-16 po godz. 18
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 19,1992/93 r., 120 tys. km, 1700 ccm, popiela
ty metalic, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, •
12.200 zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49, 0606/51-38-01 
RENAULT 19, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, aluminiowe felgi, kubełko
we fotele, el. otwierane szyby, komplet kół zimowych, ABS, 
po wymianie płynów i oleju, pełna dokumentacja, 5-drzwio
wy, -13.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-39-41.0503/74-02-62 
RENAULT 19, 1993 r., 96 tys. km, benzyna 5-drzwiowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, centr. zamek, szy
berdach. - 12.800 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83

MECHANIKA OGÓLNA . 
AUTA FRANCUSKIE |
ul. H ubska  52/54, te l. 367 -59 -20  

tel. kom . 0 -608  073  881. 0 -607  036  285

RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 100 tys. km. 1721 ccm. 
grafitowy metalic, radio, centr. zamek, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan 
b.-dobry. - 12.500 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 1400 ccm. benzyna, bia
ły, stan b. dobry - 11.000 zł lub zamienię na inny, diesel lub 
inst. gazowa • do 6.000 zł. Syców, tel. 062/785-44-85 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 105 tys. km. 1800 ccm, 
16V, srebrny, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, alum. felgi, RM, 
komputer, kubełkowe fotele, • 18.000 zł., tel. 0603/47-64-26 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm. diesel, szary 
met., ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, -
16.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
RENAULT 19 BACCARA, 1993 r„ 98 tys. km, 1700 ccm, 
zielony, klimatyzacja, skóra, pełna elektryka, szyberdach 
el., pilot, RO, automatic, - 14.800 zł. Gubin, tel. 
0606/80-49-73
RENAULT 19,1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-drzwiowy, c. zamek + pilot, alarm, el. otw. szyby, 
sprowadzony w całości, możliwość sprzedaży na raty, •
12.800 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
RENAULT 19,1993 r., 109 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
książka seiwisowa, • 11.900 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,. 
0605/63-27-78
RENAULT 19, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, zadbany, oszczęd
n i  6 1/100 km. - 9.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-06-66, 
0503/10-44-47
RENAULT 19, 1993 r., 105 tys. km, 1700 ccm. bordowy 
metaiic, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, regulowana kie
rownica-/ dzielona tylna kąnapa, szyberdach, 5-biegowy, 
centralny zamek, wspomaganie kier., immobilizer, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, -14.200 zł. Rakoszyce, tel. 
071/795-16-42
RENAULT 19,1993 r., 1700 ccm, wtrysk, czerwony meta
lic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, welurowa 
tapicerka^ • 10.000 zł. Rychtal, tel. 062/781-62-39 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 100 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, pełne wyposażenie elektr., hak, 
podgrzewane fotele, - 13.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0602/87-73-60
RENAULT 19 RT, 1993/94 r„ 106 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy metalic, w kraju od miesiąca, oclony, za
rejestrowany, bezwypadkowy, oryg. lakier i przebieg, I wła
ściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, kierownicy, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, spoiler, -14.900 zł (możli
we raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
RENAULT 19,1993/95 r„ 114 tys. km, 1721 ccm, czerwo
ny, szyberdach, 3-drzwiowy, wspomaganie, dzielona ka
napa, welurowa tapicerka, • 11.000 zł. Radwanice k. Wro
cławia, tel. 0608/81 -22-99 po godz. 15 
RENAULT 19,1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, alum. felgi + opony zimowe, welurowa 
tapicerka, stan idealny, do sprowadzenia z Niemiec, •
14.500 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66, 0605/03-38-63 
RENAULT 19,1994 r., 79 tys. km, 1700 ccm, szary meta
lic, wspomaganie, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. otw. szyberdach, RM, dzielona kanapa, welurowa 
tapicerka, techn. sprawny, kpi. dokumentacja - 13.900 zł. 
Lubin, tel. 0601/59-55-43
RENAULT 19 RT, 1994 r.. 126 tys. km. 1700 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, wspomaganie kier., alarm, centr. za
mek + pilot, wszystkie el. dodatki, szyberdach. alum. felgi, 
poduszka pow. kierowcy, welurowa tapicerka, RO, spro

wadzony w całości, zadbany, kpi. dokumentacja, -14.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-39-96
RENAULT 19,1994 r., 104 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, w kraju od miesiąca, centralny zamek + pilot, 
el. otwierane szyby, szyberdach, 5-drzwiówy, nowy motel, 
wspomaganie kier., poduszka pow., bez wypadku, książka 
serwisowa, immobilizer, stan b. dobry, - 14.800 zł. Syców, 
tel. 062/785-35-30, 0606/37-88-48 
RENAULT 19.1994 r., 116 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ko
lor wiśniowy, oznakowany, Tytan Lock, alarm + pilot, RM + 
głośniki, serwisowany, atrakc. wygląd, - 14.600 zł lub za
mienię na diesla z dopłatą. Wrocław, tel. 071/321-75-58 
RENAULT 19,1994 r., 107 tys. km, 1700 ccm, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektryczne, szyber
dach, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, alum. 
felgi, halogeny, stan b. dobry, - 14.300 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
O RENAULT 19,1994/95 r., 118 tys. km, 1721 ccm, 

srebrny metalic, poduszka pow., 5-drzwiowy, 
wspomaganie, pełne wyposażenie elektryczne, 
welurowa tapicerka, orygianlne radio, książka 
serwisowa, w kraju od tygodnia, -13.500 zł. Choj
nów, tel. 0606/33-12-45 84017671 

RENAULT 19 CHAMADE, 1994/95 r., 76 tys. km, 1700 ccm. 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, RM + pilot, wspomaganie, el. reg. reflektory, książka 
serwisowa, w kraju od 2 dni, • 15.200 zł. Rawicz, tel. 
0600/34-45-25
RENAULT 19 CHAMADE. 1994/95 r., 76 tys. km, 1700 ccm. 
benzyna, niebieski metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, 
szyberdach, centr. zamek + pilot, RM, halogeny, 4 zagłów
ki, 5-biegowy, sprow. na nowych zasadach, idealny, zadba
ny -15.500 zł. Torzym, tel. 068/341-38-49 
RENAULT 19 SPORT, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, czer
wony, katalizator, serwo, ABS, alum. felgi, nowe opony, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach - 4.200 DEM. Wykroty k. 
Zgorzelca, tel. 0603/30-25-75 
RENAULT 19 CHAMADE, 1998 r., 90 tys. km, 1700 ccm, 
zielony metalic, oclony w całości, bez wypadku. I właści
ciel, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, RO, wspoma
ganie, el. otw. szyby, centr. zamek, książka serwisowa, stan 
idealny, -13.500 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
RENAULT 20 TS, 1979 r.. 185 tys. km, 2000 ccm, benzy
na. żółty, nowy akumulator, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, stan silnika i blacharki b. dobry, • 3.300 zł. 
Legnica, tel. 076/854-76-65
RENAULT 20, 1981 r., 220 tys. km. 1981 ccm, benzyna, 
niebieski, technicznie sprawny, centralny zamek, el.szyby.
- 1.800 zl. Świdnica, tel. 074/853-25-21
RENAULT 20 TL, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, podokietniki, 4 zagówki, RM, nowy akumulator i 
klocki hamulcowe, stan ogólny dobry, - 3.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-80-68, 0600/35-42-42 
RENAULT 20.1983 r., 2100 ccm, diesel, zielony metaiic, 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, 
sprawny, ekonomiczny, stan dobry, - 2.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0606/99-44-29
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, el. otw. szyby, - 3.300 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
RENAULT 21NEVADA, 1987 r., 1700 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, stan dobry, techn. sprawny, I właściciel w kraju,
- 3.400 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/11-44-34 
RENAULT 21 SEDAN, 1987 r., 2100 ccm, diesel, granato
wy metalic 6.100 zł. Leszno, tel. 065/534-03-48 
RENAULT 21 SEDAN. 1988 r., 1700 ccm. wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, centr. zamek + pilot, RO - 950 DM. Zielona 
Góra, tel. 0609/15-17-07
RENAULT 21,1989 r., 150 tys. km, 2200 ccm, zielony me
talic, instalacja gazowa, stan dobry, ekonomiczny, - 8.000 
zł. Opole, tel. 0601/49-17-80
RENAULT 21, 1990 r., 140 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
granatowy, hak, el. otwTszyby, nowy układ wydechowy, we
lurowa tapicerka, stan b. dobry, • 8.200 zł. Jordanów Śl., 
tel. 071/316-12-12
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 145 tys. km. 1700 ccm. wtrysk, 
czarny metalic. centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, bogate 
wyposażenie, wspomaganie, dużo nowych części, nie wy
maga napraw, przegląd do 02.2002 r., RM z RDS + 6 gło
śników, dodatkowe światło .stop', -11.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-19-96
RENAULT 21,1991 r., 2000 ccm, turbo E. biały, ospoilero
wany, 174 PS, ABS, wspomaganie kier., alarm, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, immobili
zer, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, klimatyzacja, -
9.000 zł lub zamienię na droższy, z dopłatą (Renault La
guna). Gniechowice, tel. 071/316-86-26, 0608/46-42-28 
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 138 tys. km. 1700 ccm. ben
zyna, ciemnozielony metalic, centr. zamek + pilot, alarm, 
el. otw. szyby przednie, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, hak, stan dobry, - 11.000 zł. Wrocław, 
tel. 785-95-55 .
RENAULT 21ALIZE, 1992 r., 135 tys. km, 1721 ccm, ciem
nozielony metalic, stan b. dobry, centr. zamek, el. otw. szy
by, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierów., dzielone i roz
kładane tylne siedzenie, RM + 6 głośników -15.000 zł. Le
gnica. tel. 076/854-05-90, 0603/68-74-95 
RENAULT 21 NEVADA, 1995 r., 90 tys. km, 1700 ccm, 
zielony, 7-osobowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, stan dobry. - 15.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-05-95, 0601/72,-24-77 
RENAULT 25, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, bez wypadku, II właściciel, pełna dokumentacja, el. otw. 
szyby, - 2.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19' 
RENAULT 25 R, 1986 r., 293 tys. km. 2100 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, stan b. dobry, centralny zamek, szyber
dach, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., regulowana 
kierownica, RM Philips, pilot, 8 głośników, welurowa tapi
cerka, aluminiowe felgi, hak, komputer, - 7.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Wilczyn, woj. wrocławskie, tel. 
0607/26-46-68
RENAULT 25,1989 r., 180 tys. km, biały, pełne wyposaże
nie, klimatyzacja, inst. gazowa. • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/64-36-86
RENAULT 25,1989 r., 1Z0 tys. km, 2700 ccm, wtrysk V6, 
granatowy metalic, skóra, ABS, tempomat, el. otwierane 
szyby, el. reg. fotele, wspomaganie kier., centralny zamek 
+ pilot, radioodtwarzacz Philips, pilot, komputer, nie skła
dak, bez wypadku, - 6.300 zł. Kłodzko, tel. 074/647-58-09, 
0600/21-51-66
RENAULT 25,1989/90 r., 2000 ccm, benzyna, zielony me
talic, 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., 158 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
złoty metalic, wspomaganie, reg. kierownica, RM, hak, we
lurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, - 6.200 zł. Oła
wa, tel. 071/303*84-21
RENAULT 5 GTL, 1984 r., 1100 ccm, czerwony, po remon
cie blacharki, lakierowaniu, 5-biegowy, 3-drzwiowy, części,
- 2.700 zł. Jawor. tel. 076/870-39-34, 0604/43-02-57 
RENAULT 5.1984 r., 120 tys. km, 1100 ccm, srebrny me
talic, zarejestrowany, techn. sprawny, przegląd do 09.2001 
r., blacharka do poprawek, - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-28-50 wieczorem
RENAULT 5.1986 r., 1800 ccm, diesel, biały, szyberdach, 
stan techn. b. dobry, zadbane wnętrze, RO, silnik od Re
nault Clio, 1992 r, • 5.900 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61-30

RENAULT 5 GTX, 1988 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 90 KM. 
wtrysk, czarny, 5-biegowy. katalizator, szyberdach, welu
rowa tapicerka, halogeny, sportowa kierownica, sportowe 
pasy, nowy akumulator i nowe amortyzatory przednie, ukł. 
wydechowy i opony, zadbany, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, - 7.000 zł. Kuźnia Raciborska, tel. 032/419-12-88 
RENAULT 5 CAMPUS, 1988 r.. 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, stan b. dobry, nowe ham., chłodnica, sprzę
gło, kpi. opon zimowych - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-48-32
RENAULT 5, 1988 r„ 1200 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
stan dobry, na białych tablicach - 750 DEM. Żary, tel. 
0604/28-83-88
RENAULT 5 TR, 1990 r., 103 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, RO, 3-drzwiowy, stanb. dobry, - 7.500 
zł. Kije. gm. Sulechów, tel. 068/385-83-60 T. 
RENAULT 5 CAMPUS, 1990 r.t 70 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, RM, zadbany, ekonomiczny 4,51/100 km, nowe 
opony, nowy akumulator, pokrowce, bez zadrapań - 5.900 
zł. Lubin, tel. 076/831-24-77, 0604/70-15-68 
RENAULT 5,1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.900 zł. 
Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
RENAULT 9 GTC, 1982 r., 112 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, zadbany, garażowany, mało używany, inst. gazo
wa na gwarancji, szyberdach, alum. felgi, RO + głośniki, 
5-biegowy, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
RENAULT 9 TSE, 1983 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-76-65. 0601/45-21-00 
RENAULT CLIO WILLIAMS. 1991 r., 150 tys. km. 1800 
ccm, 16V, czarny metalic, sportowe zawieszenie, alum. 
felgi, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby 
(zielone), kubełkowe fotele, immobilizer. RO, z pełną do
kumentacją, -11.700 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78 
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 137 tys. km, 1400 ccm, ENER
GY, zielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, wspomaganie, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka. 
stan b. dobry, książka serwisowa, do sprowadzenia, -
10.800 zł. Legnica, tel. 076/856-23-99. 0605/03-38-63 
RENAULT CLIO, 1991 r.. 90 tys. km, 1800 cęm, 16V, gra
natowy, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie, 
RO *  pilot, -13.500 zl. Świdnica, tel, 0601/98-76-87 (zdję- 
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AC0243 www.autogielda.com.pl)
RENAULT CLIO, 1991 r., 95 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, - 9.300 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0601/78-72-75
RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic,, zadbany, ekonomiczny, centr. 
zamek, po pełnej diagnostyce, - 9.700 zł. Opole, tel. 
077/457-90-48 do 17, 458-01-55 po 17 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, alarm, 5-biegowy, stan idealny. - 12.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0608/59-36-07 
RENAULT CLIO WILLIAMS, 1991 r., 101 tys. km, 1800 
ccm, 16V, perłowoczamy, sport, tuning i zawieszenie, po
szerzony, obniżony, kubełkowe fotele, el. otw. szyby, wspo
maganie, ABS, alum. felgi, sport, opony, ukł. wydechowy 
Remus 2 x DTM, zadbany, I właściciel, garażowany, mało 
eksploatowany, stan idealny, • 12.000 zi. Wolsztyn, tel. 
068/384-82-79^)607/56-44-34 
RENAULT Cl1o , 1991 r., 1100 ccm, biały, alarm, radio, 
ekonomiczny. -10.500 zt. Wrocław, tel. 0502/82-84-82 
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, aluminio
we felgi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, •
11.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-06-02, 0601/74-86-83 
RENAULT CLIO, 1992 r., 100 tys. km, benzyna 5-drzwio- 
wy, bez wypadku, oclony w całości, -12.500 zł. Dobroszy
ce, tel. 071/314-11-83
RENAULT CLIO. 1992 r., 110 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny. szyberdach, 2-drzwiowy, garażowany, tylne szyby otwie
rane, -10.000 zł. Michałów, tel. 077/412-92-12 
RENAULT CLIO, 1992 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, nieBTeski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie kier., nowy ukł. wydechowy na gwarancji, obniżo
ny fabrycznie, szyberdach, stan b. dobry, - 9.000 zł. Gło
gów. tel. 076/834-77-48. 0606/89-90-62 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, benzyna stan b. do
bry, - 11.800 zł. Legnica, tel. 0605/22-00-82 
RENAULT CLIO. 1992 r., 105 tys. km. 1200 ccm, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby - 2.000 
DEM + cło i transport lub na gotowo 10.000 zł. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy. RO + głośniki, garażowany, zadbany, kpi. 
dokumentacja, • 12.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-04-19, 
0503/63-24-75
RENAULT CLIO, 1992 r., 104 tys. km, 1200 ccm. ENER
GY, czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO Pio-, 
neer + 4 głośniki, centr. zamek z pilotem, alarm, garażo
wany, stan b. dobry, - 10.300 zł. Oleśnica, tel. 
071/793-35-39, 0502/55-96-13 
RENAULT CLIO. 1992 r.. 100 tys. km. 1200 ccm. ENER
GY, czerwony, inst. gazowa na gwarancji, pełna dokumen
tacja, - 9.800 zł lub zamienię na inny samochód, tel. 
077/431-64-44, 0608/50-06-93 
RENAULT CLIO, 1992 r., 109 tys. km, 1200 ccm, granato
wy metalic, zmodernizowany na rocznik 95 (przód), centr. 
zamek, el. otw. szyby, RO, -11.500 zł lub zamiana na spor
towy motocykl, do 10.000 zł + dopłata. Zgorzelec, tel. 
0501/55-73-73 po 16
RENAULT CLIO. 1992/93 r.. 85 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
perłowobiały, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bezwypadkowy, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. do
kumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek z pilotem, RO z RDS, halogeny, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 12.700 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Kamienna Góra. tel. 0606/23-66-76 
RENAULT CLIO, 1992/93 r., 106 tys. km, 1200 ccm, ciem- 
noperłowy, szyberdach, wspomaganie kier., atermiczne szy
by, welurowa tapicerka. radio Philips, dzielona tylna kana
pa, 5-drzwiowy. w kraju od 5 dni, po przeglądzie, książka 
serwisowa, bez wypadku, - 10.900 z ł , kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
RENAULT CLIO. 1993 r., 60 tys. km, 1200 ccm. ENERGY, 
srebrny metalic, ekonomiczny silnik, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, 3-drzwiowy, - 12.200 zł. Nysa, tel. 
0608/23-96-86
RENAULT CLIO, 1993 r., 123 tys. km, 1800 ccm, 16 V. 
czarny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
ABS, wspomaganie, fotele kubełkowe, nowe amortyzato
ry, w Polsce od br., poszerzony, stan b. dobry, • 12.200 zł. 
Świebodzice, tel. 068/382-30-77, 0502/83-17-29 
RENAULT CLIO, 1993 r., 91 tys. km, 1200 ccm. Energy, 
biały, 5-drzwiowy, alarm, RO, garażowany, • 12.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-48-86
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm. benzyna, ciemnonie
bieski metalic, sprowadzony w całości, zadbany, szyber
dach, 5-biegowy, uchylne tylne szyby, dzielona kanapa, -
11.700 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-19 
RENAULT CLIO, 1993/94 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, Ener
gy, czerwony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-drzwio
wy, centralny zamek + pilot, welurowa tapicerka, el. otwie
rane szyby, el. reg. reflektory, obrotomierz/ zadbany, stan 
b. dobry, • 12.900 zł. Bolesławiec, tel. 0602/49-57-11, 
0605/14-83-78
RENAULT CLIO, 1994 r., 190 tys. km, 1400 ccm, szaro
zielony metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, I wła
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ściciel. klimatyzacja, wszystkie el. dodatki. -16.000 zł. Wro
cław. tel. 071/338-42-48
RENAULT CLIO. 1994 r.,71 tyS.km, 1171 ccm, zielony 
metalic. centr. zamek, alarm + pilot, bez wypadku, 3-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, przegląd do 05.2002 r.', I właści
ciel. - 14.400 zł. Wrocław, tel. 071/342-37-56 
RENAULT CLIO, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, stan b. dobry, zadbany, pełna dokumentacje, ra
dio, centralny zamek, alarm. 3-drzwiowy, do małych po
prawek, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-19-38, 
0608/89-80-67
RENAULT CLIO, 1994 r> T20 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 4-drzwiowy. sprowadzony w całości w 1999 r, -15.500 
zł lub zamienię na tańszy, chętnie diesel. Wrocław, tel.

# 071/372-72-67
'  RENAULT CLIO. 1995 r., 103 tys. km. 1900 ccm. diesel, 

szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
wspomaganie, radio, sprowadzony w całości w 1998 r., I 
właściciel. - 17.200 zł. Leszno, tel. 065/529-28-70 
RENAULT CLIO, 1995 r.. 88 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy. kupiony w salonie w kraju, centr. 
zamek + pilot, alarm, napinacze pasów, pokrowce, dodat
kowe światło .stop’ , RO, garażowany, stan b. dobry, II wła
ściciel, - 16.500 zł. Ruszów, tel. 075/771-47-17 
RENAULT CLIO, 1995 r ,  76 tys. km, kolor wiśniowy, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 3-drzwiowy, •
13.500 zl. Żmigród, tel. 0601/79-47-23
RENAULT CLIO, 1996 r., 63 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, model przejściowy, 5-drzwiowy, centr. za
mek, immobilizer, welurowa tapicerka, wspomaganie, RO, 
katalizator. - 19.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-72-34 
RENAULT CLIO, 1998 r., 32 tys. km, 1200 ccm, srebrny 
metalic, atrakc. wygląd, alum. felgi, poduszka pow., reflek
tory soczewkowe, • 25.500 zł. Milicz, tel. 0607/26-03-48 
RENAULT CLIO, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 23.900 
zl. Świebodzice, tel. 074/854-32:01, 0605/55-55-37 
RENAULT CLIO, 1998 r., 58 tys. km, 1200 ccm, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, ABS, centr. zamek, immobilizer, 
napinacze pasów, poduszka pow., hamulce tarczowe x 4,

"  stalowe felgi, - 19.800 zł. Głogów, tel. 0609/52-30-41 
RENAULT CLIO, 1998 r, 2 tys. km. 1200 ccm. srebrny 
metalic, alum. felgi, poduszka pow., atrakcyjny wygląd, -
25.500 zł. Milicz, tel. 0607/26-03-48
RENAULT CLIO, 1998 r., 21 tys. km. 1200 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, c. zamek + pilot, ra
dioodtwarzacz, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58, 
0609/28-92-48
RENAULT CLIO II, 1998 r„ 40 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
zielony metalic. stan idealny, 5-drzwiowy, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. otwierane: szyby, I właściciel, •
23.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0604/08-40-56 , £
RENAULT CLIO RN. 1998 r., 76 tys. km, 1400 ccm, złoty 
metalic, poduszka pow., ABS, reg. kierownica i fotel, RO. 
alarm, kupiony w salonie we Wrocławiu, stan b. dobry, -
25.400 zł. Wrocław, tel. 0502/16-17-26 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r„ 22 tys. km, 1400 ccm, kolor 
miodowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by i szyberdach, radio z CD, poduszka pow»3-drzwiowy, •
25.000 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78. 0603/84-64-66 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 32 tys. km, 1200 cćm, ben
zyna, srebrny metalic, poduszka pow., alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, - 26.500 zł. Milicz, tel. 0607/20-03-48 
RENAULT CLIO II. 1998/99 r., 33 tys. km, 1400 ccm, 86 
KW, błękitny metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości z 
Francji, wspomaganie kier., centr. zamek, wszystkie el. do
datki, RO, 2 x pod. pow. • 25.500 zł. Żary, tel. 068/375-03-63 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 11 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, srebrny metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, wspo
maganie kier., radio + pilot, immobilizer, el. otw. szyby, -
24.500 zł. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
RENAULT CLIO IIRT, 1999 r., 13 tys. km, 1400 ccm. nie
bieski metalic, model z czerwca, 5-drzwiowy, klimatyzaqa, 
el. otw. szyby, el. reg. świateł, centr. zamek + pilot, welur, 
wspomaganie, reg. kierownica, dzielone siedzenia, RM, 4 
poduszki powietrzne, halogeny, obrotomierz, reg. fotela kie
rowcy, pasy pirotechniczne, - 30.900 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/738-05-86
RENAULT CLIO II RTE, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, 
biały* silnik Megane, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., halogeny, 2 poduszki 
pow., RM Philips, regulowany fotel kierowcy, regulowana 
kierownica, welurowa tapicerka, immobilizer, szyby ater
miczne, napinacze pasów, • 29.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/737-17-53
RENAULT CLIO, 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwio
wy, klimatyzacja, wspomaganie, pod. powietrzna, centr. za

mek + pilot, blokada skrzyni biegów, • 32.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-45-90
RENAULT CLIO II. 2000/01 r,, 17 tys! km, 1900 ccm, turbo 
D, perłowosrebrny, 5-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, wspo
maganie, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
klimatyzacja, RM oryg., centr. zamek, welurowa tapicerka, 
soczewkowe refl., halogeny - 42.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-65-25, 0601/53-99-80 
RENAULT ESPACE, 1987 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, szary metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, 2 szyberdachy, obrotowe fote
le, 7 osób lub ład. 800 kg, -11.500 zł lub zamienię na tań
szy diesel. Dąbie 6, gm. Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
RENAULT ESPACE. 1988/89 r„ 190 tys. km, 1995 ccm, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, centralny zamek + pilot, obrotowe fote
le, 2 szyberdachy, aluminiowe felgi, inst. gazowa, po prze
glądzie, stan b. dobry, • 18.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-92-91
RENAULT ESPACE, 1988/89 r., 200 tys. km. 2200 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RO i sterownik, katalizator, szyberdach, relingi, 
centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, bez wypadku, w 
Polsce od 99 r., fotele obrotowe, udokum. pochodzenie, •
17.500 zł. Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE. 1989 r., 162 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, w kraju od Z lat, radioodtwarzacz, 
el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, spoiler, 7-osobowy, 
fotele obrotowe, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-21-11 
RENAULT ESPACE. 1991/97 r., 230 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, szary metalic. wspomaganie kier., klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, centr. zamek, alarm, -
18.000 zł lub zamienię na mniejszy, z dopłatą. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-98-88, 0604/89-47-87
RENAULT ESPACE. 1993 r., 2100 ccm, turbo D. czerwo
ny, centr. zamek, alarm, wspomaganie, el. otw. szyby, re
lingi dach., hak, alum. felgi - 29.000 zł. Krapkowice, tel. 
0604/59-79-07
RENAULT ESPACE, 1993r., 140 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, katalizator, 7-osobowy, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot w 
kluczyku, alarm, 2 szyberdachy, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 24.500 zł lub zamienię. Pacz
ków. tel. 077/431-64-29. 0604/27-99-38 
RENAULT ESPACE. 1997 r.. 157 tys. km. 2200 ccm, turbo 
DH granatowy metalic, dużo wyposażenia, stan b. dobry, -
53.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-63-60,0601/56-58-24 
RENAULT FUEGO, 1983 r., 1569 ccm. turbo, biały. 160 
KM, stan ogólny auta b. dobry - 3 500 zł lub zamienię na 
mocno uszkodzony motocykl lub samochód. Zielona Góra, 
tel. 068/320-00-98
RENAULT KANGOO, 1997 r., 70 tys. km. 1200 ccm, ben
zyna 5-osobowy, oszklony, stan b. dobry, • 26.500 zł. Lesz
no, tel. 065/520-92-90
RENAULT KANGOO, 1998 r., 1900 ccm, diesel, biały, cen
tralny zamek, immobilizer, - 19.900 zł. Leszno, tel. 
065/529-24-65
RENAULT KANGOO. 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, zarejestrowany jako cięża
rowy, immobilizer, homologacja, bez wypadku. - 28.000 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Lubań, tel. 0502/23-68-98 Dorota 
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, die
sel, turkusowy, poduszka pow., centralny zamek, stan b. 
dóbry, • 28.000 zł. Lubin, tel. 0601/50-97-31 
RENAULT KANGOO. 1998 r., 16 tysi km. 1400 ccm. ben
zyna. biały, 5-osobowy, oszklony, poduszka pow., el. otw. 
szyby, podgrzewane, el. reg. lusterka, halogeny, wspoma
ganie, ABS, kpi. opon zimowych z felgami, immobilizer, 
alarm, kupiony w salonie, garażowany, bez wypadku, gwa
rancja przedłużona na 3 lata, - 32.000 zł. Oława, tel. 
071/313-36-02
RENAULT KANGOO. 1998 r., 120 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek, 
garażowany, bezwypadkowy, poduszka powietrzna, bocz
na szyba, ładowność - 625 kg, - 28.000 zł + VAT. Wrocław, 
tel. 071/339-71-16 339-88-11 
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 100 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, poduszka pow., centralny zamek, częściowo prze
szklony, nie używany w kraju, stan b. dobry, - 27.300 zł. 
Wrocław, tel. 0608/05-28-15
RENAULT KANGOO, 1998 r. 1400 ccm. żółty, zadbany, 5 
osób + ład. 580 kg, z salonu, serwisowany, centralny za
mek. faktura VAT, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-90-45 
RENAULT KANGOO, 1998/99 r., 30 tys. km, 1200 ccm. 
niebieski, ABS, RO, centralny zamek + pilot, książka ser
wisowa z Niemiec, immobilizer, 5-osobowy, oszklony, el. 
reguł, reflektory, - 22.900 zł. Leszno, tel. 065/526-13-37 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 17 tys. km. 1900 ccm. die
sel, czerwony, ciężarowy, wspomaganie, centr. zamek,

książka serwisowa, - 22.000 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/87-12-49
RENAULT KANGOO*-1999 15 tys. km., 1900 ccm^ die
sel, czerwony, cęntralny zamek, 2 poduszki poWT,'Wspo
maganie - 8.900ÓEM + cło. Wschowa.tel. 065/540-6643 
RENAULT KANGOO. 2000 r.. 1 tys. km, 1400 ccm, turku
sowy, 2-osobowy, drzwi boczne oszklone, drzwi tylne dzie
lone, kupiony w salonie, bez wypadku, przegroda, - 34.000 
zl. Wrocław, tel. 0604/68-50-83 
RENAULT KANGOO, 2000 r., 9 tys. km, 1400 ccm, niebie
ski, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, bez 
wypadku, kupiony w salonie, - 37.700 zl (Ząbkowice Ślą
skie. tel. 0601/73-65-99
RENAULT KANGOO. 2001 r.. 8 tys. km. 1400 ccm, czer
wony, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, bez 
wypadku, na gwarancji, kupiony w salonie, - 32.750 zł net
to. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/73-65-99 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, zie
lony metalic, alarm, RO, pełne wyposażenie elektr., klima
tronic, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, synte
zator mowy, - 20.000 zł. Gola. tel. 062/781-22-62 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 153 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, bez wypadku, alarm, immobilizer, 
centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szy
by, radio, welurowa tapicerka, I właściciel, - 18.900 zł. Ja
sień, tel. 068/371-00-96
RENAULT LAGUNA, 1994 r, 150 tys. km, 3000 ccm, bia
ły, automatic, ABS, komputer, alarm, klimatyzacja, poduszka 
pow., pełne wyposażenie, zarejestrowany w Polsce, skó
ra, syntezator mowy, - 16.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-45-46, 0603/99-91-91 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, - 20.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r„ 84 tys. km, 2000 cćm, wtrysk, 
fioletowy metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
centralny zamek + pilot, klimatyzacja, RO, garażowany, •
19.300 zł. Gostyń, tel: 065/572-51-65, 0609/45-99-61 
RENAULT LAGUNA. 1994 r., 130 tys. km. 1800 ccm. mor
ski metalic, I właściciel, stan b. dobry, -19.900 zł. Legnica, 
tel. 0601/71-51-45
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 100 tys. km, 1800 ccm, be
żowy metalic, ABS, serwo, poduszka powietrzna, central
ny zamek, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz, oclony, 
sprowadzony, nie rejestrowany, - 22.500 zł. Legnica, tel. 
0601/88-02-04
RENAULT LAGUNA, 1994 r„ 97 tys. km, 1800 ccm, biały, 
immobilizer, welur, centr. zamek, nowe opony, po przeglą
dzie, wymieniony rozrząd, stan b. dobry, możliwość spraw
dzenia, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 788-85-73 
RENAULT LAGUNA RTE. 1994 r„ 69 tys. km. 1800-ccm, 
benzyna, niebieski metalic, zadbany, zderzaki w kolorze 
nadwozia, el. otw. zielone szyby, 3 zabezpieczenia, centr. 
zamek + pilot, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., reg. 
kierownica i fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, kpi. opon 
zimowych i inne dodatki, • 20.300 zł. Wrocław, tel. 
357-40-02, 0601/57-78-82
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 105 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, grafitowy metalic, centralny zamek, alarm, el. otwie
rane szyby, welurowa tapicerka, immobilizer, wspomaga
nie kier., spoiler, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 21.400 
zł. Wrocław, tel. 071/315-12-98 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 120 tys. km, 2200 ccm. die
sel, srebrny metalic, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/20-01-41, 0601/05-49-06 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 104 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, srebrny, atrakcyjny wygląd, pełne wyposażenie 
el., aluminiowe felgi, CD, - 21.500 zł. Rawicz, tel. 
065/545-55-92, 0604/53-76-48 
RENAULT LAGUNA. 1994/95 r.. 95 tys. km, 2200 ccm. 
diesel, srebrny metalic, centr. zamek, el. otw: szyby, gara
żowany, nowe opony + zimowe, zadbany, w kraju od 5 mie
sięcy, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0601/05-49-06, 
0607/20-01-41
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, żółty, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, eł.otw. 
szyby, wspomaganie, bez wypadku, wersja limitowana, •
22.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 1800 ccm, benzyna, wiśnio
wy metalic, wspomaganie, alum. felgi, kupiony w salonie, 
alarm, centr. zamek, - 22.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Jelenia Góra, tel. 0607/15-30-04 
RENAULT LAGUNA. 1995 r„ 1800 ccm, benzyna kupiony 
w Polsce, I właściciel, bez wypadku, centr. zamek, alarm, 
el. otw. szyby, wspomaganie, - 21.500 zl. Legnica, tel. 
862-21-83, 0609/48-85-55
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
benzyna, zielony metalic, wspomaganie, szyberdach, we
lurowa tapicerka. RO, zadbany, mało eksploatowany, w 
kraju od 1.5 roku, stan idealny, -  23.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-15-82, 0609/46-84-27 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 98 tys. Km, 2000 ccm, ben
zyna, śliwkowy, centr. zamek, el. otw! szyby, el. reg. szy
berdach, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi + pilot, im
mobilizer, halogeny, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, •
25.000 zł. Wołów, tel. 071/389-10-39, 0606/38-26-05 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 125 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. za
mek, poduszka pow., wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, RO + dżojstik, halogeny, opony zimowe, alarm, -
22.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-94-65, 0609/47-72-22 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem - A00531 www.autogielda.com.pl) ,,
RENAULT LAGUNA RT. 1995 r , 102 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic,.centralny zamek + pilot, el. 
otwierane szyby, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, immobilizer, 2 poduszki powietrzne, halogeny, welu
rowa tapicerka, spoiler z dodatkowym światłem „stop”, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 23.500 zł. Jelcz-Lasko- 
wice. tel. 0503/94-17-26
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 101 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, immobilizer, kptrldokumentaęja, stan b. dobry, •
25.000 zł lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-67-53
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 79 tys. km. 3000 ccm. V6, 
czarny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 29.000 
zł. Legnica, tel. 076/858-52-37 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km. 1800 ccm, zie
lony metalic. wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, alarm, 
el. otw. szyby, RO Pioneer ze sterowaniem przy kierowni
cy, stan b. dobry, - 23.500 zł (możliwe raty przez komis). 
Legnica, tel. 0604/41-80-47
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, kolor 
szmaragdowy met., kupiony w salonie w Polsce, wspoma
ganie kier., centralny zamek, immobilizer, el. otwierane szy
by, halogeny, radioodtwarzacz z RDS, alarm, bez wypad
ku, pełna dokumentacja, - 23.800 zł lub zamienię. Legnic
kie Pole. tel. 076/858-23-06, 0607/04-39-05 
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 79 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, wtrysk, srebrny metalic, immobilizer, alarm, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, reg. kierownica, we
lurowa tapicerka, RO + pilot, garażowany, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, stan idealny, - 24.500 zł (możliwe raty 
przez komis). Lubin, tel. 0601/18-70-32 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 1800 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, immobilizer, el. otw. szyby, halogeny, RM, alum. fel
gi, garażowany, po wymianie paska rozrządu, oleju, stan 
idealny, - 23.500 zł. Strzegom, tel. 074/649-13-34, 
074/851-67-7ff'po godz. 16

RENAULT LAGUNA, 1995/96 r . 104 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, czerwony, poduszka powietrzna, wspomaganie, 
e: zamek + pilot, el. otw. szyby, alarm + pilot, kupiony w 
salonie w Polsce, -19.500 zł. Kępno, tel. 062/782-08-22, 
0603/39-31-25
RENAULT LAGUNA RXE, 1995/96 r., 2000 ccm, srebrny 
metalic, nowy, nie eksploatowany, pełne wyposażenie, kli- 
matronic, nie rejestrowany, • 42.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86, 0601/72-56-81 
RENAULT LAGUNA. 1996 r., 115 tys. km, 2200 ccm. die
sel, czarny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, radio, - 29.000 zł. Strzałkowo, tel. 063/275-09-98 
po godz. 17, 0604/72-85-20
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 110 tys. km, 2200 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, kli
matyzacja, • 24.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-33-63 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 94 tys. km, 2200 ccm, die
sel, zielony metalic. I właściciel w kraju od 2 lat, centr. za
mek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, im
mobilizer, alum. felgi, autoalarm, ABS, garażowany, serwi
sowany, b. atrakcyjny wygląd, kpi. dokumentacja, - 30.000 
zł. Krotoszyn Jel. 062/725-22-23, 0607/25-85-03 
RENAULT LAGUNA. 1996 r.. 42 tys. km. 2000 ccm. zielo
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, 
klimatronic, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, spoiler, 
alum. felgi 15”, garażowany, alarm, 2 pod. powietrzne, reg. 
kierownica, • 28.000 zł. Legnica, tel. 0600/32-46-10 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, kupiony w salonie, -
23.000 zł. Mirków, tel. 071/315-28-45
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
27.500 zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
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, ga
rażowany, - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37 . 
RENAULT LAGUNA. 1996 r.. 97 tys. km. 1800 ccm. E 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, - 23.400 zł. Syców, tel. 062/785-92-59 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 82 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, metalic, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, RM, centr. zamek, wspomaganie, halogeny, im
mobilizer, garażowany, I właściciel, serwisowany, - 24.500 
zł. Legnica, tel. 0604/43-14-74 
RENAULT LAGUNA. 1996/97 r., 57 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, kolor butelkowy, kupiony w salonie, garażowany, 
I właściciel, niepalący, wspomaganie, szyberdach, RO, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, welur, stan idealny. Oła
wa. tel. 07,1/31349-83, 0501/54-37-27 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 97 tys. km. 2200 ccm. 
TDi, szary metalic. wspomaganie, centr. zamek + pilot, reg. 
kierownica, halogeny, el. otw. szyby, koła 15”, 115 KM. zu
życie paliwa 61/100 km, garażowany, welurowa tapicerka, 
- 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-06-86, 0609/52-39-30 
O RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 120 tys. km, 

1800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, po* 
duszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
• 30.000 zł. Wrocław, te l. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027821

RENAULT LAGUNA RXE, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm. 
16V, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimaty
zacja, el. otw. szyby, komputer, alum. felgi, najbogatsza 
wersja. • 33.900 Zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT LAGUNA. 1997 r., 82 tys km. 1800 ccm. gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, immobilizer, alarm, alu
miniowe felgi, radioodtwarzacz, halogeny, poduszka po
wietrzna, wspomaganie kier., welurowa tapicerka. kupiony 
w salonie, garażowany, stan b. dobry, - 36.000 zł. Kobie
rzyce, woj. wrocławskie, tel. 0609/29-21-26 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r. 111 tys. km. 2200 
ccm, diesel 12V, biały. RT, ABS. el. otwierane szyby. el. 
reguł, lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, relingi dacho
we, roleta bagażnika, zielone szyby, immobilizer, central
ny zamek, 5 zagłówków, wspomaganie kier., reg. pasów, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 35.000 zł lub zamienię. 
Strzelin, tel. 071/392-38-80, 0602/68-51-06 
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r„ 119 tys. km. 2200 ccm. 
diesel, zielony metalic. poduszka powietrzna, zielone szy
by, immobilizer, alarm + pilot, welur, nowy model, stan b. 
dobry, - 32.000 zł. Wrocław, teł. 0606/25-56-44 
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r„ 51 tys. km. 2200 ccm. 
TDi, kolor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, immobili
zer, alarm, halogeny, el. otw. szyby, poduszka pow., wspo
maganie. centr. zamek, RO, welurowa tapicerka, skórza
na kierownica, podłokietnik, tylna szyba ogrzewana, do
datkowe światło .stop*, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/13-85-17
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 23 tys. km, 1600 ccm. 
16V, srebrny metalic, książka serwisowa, 4 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, centr. zamek. - 46.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-07-16
RENAULT LAGUNA II, 1998 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
perłowogranatowy, nowy model, pełne wyposażenie, 
atrakc. wygląd, - 34.000 zł. Chocianów, tel. 076/81848-14, 
0604/28-12-09
RENAULT LAGUNA II KOMBI. 1998 r.. 30 tys. km. 2200 
ccm, turbo D. srebrny metalic, pełne wyposażenie el. -
43.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/75-23-29
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 61 tys. km, 2000 ccm, 
RXT, zielony metalic, zarejestrowany jako ciężarowy, ku
piony w salonie, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, 
przednia szyba ogrzewana, pełne wyposażenie el., alum. 
felgi, radio, dodatkowy kpi. kół zimowych, stan b. dobry, 
welurowa tapicerka, komputer pokładowy, - 46.000 zł. Wro
cław. tel. 071/345-57-39, 0502/15-94-94 
RENAULT LAGUNA RTE. 1998/99 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 
16V, 110 KM, srebrny metalic, immobilizer, alarm, ABS, 2 
poduszki pow., RM Philips, sterowanie przy kierownicy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ćentr. zamek, halogeny prze- 
ciwmgielne, 4 opony zimowe, • 36.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-85-93
RENAULT LAGUNA II. 1999 r., 68 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 110 KM, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, 
aut. klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, el. reg. lusterka i przednie szyby, podłokietnik, I 
właściciel, kupiony i serwisowany w salonie,- 41.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/774841 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 83 tys. km, 2200 ccm. tur
bo D, szary metalic, wszystkie el. dodatki, 4 pod. powietrz
ne, GPS, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, wspomaganie. 
ABS. el. otw. szyby, -48.000 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91. 
0606/39-67-63
RENAULT LAGUNA, 1999 r.. 29 tys. km. 1800 ccm. zieto- 
no-granatowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, el- reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, im
mobilizer, RM, podłokietnik, welurowa tapicerka. I właści
ciel. - 34.900 zł. Sława, tel. 068/356-76-70 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 44 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
120 KM, zloty metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, el. otw. szyby, immobilizer, - 42.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-23-12, 0605/55-60-02 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1999 r., 75 tys. km. 1600 ccm, 
16V, ciemnogranatowy, klimatyzacja, ABS. poduszki pow., 
pełne wyposażenie, bez wypadku, kupiony w salonie, fak
tura VAT, - 37.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/73-65-99 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 70 tys. km. 1600 ccni. ben
zyna, bordowy metalic, 2 pod., powietrzne, wspomaganie.

centr. zamek, el. otw. szyby, - 24.900 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/87-1249
RENAULT MEGANE RN, 19% r.. 33 tys. km. 14b0 ccm. 
kolor grafitowy metalic, kupiony w kraju, z salonu, pierw
szy właściciel, pierwsza rejestracja 03.1997 r., garażowa
ny, bezkolizyjny, stan idealny, radio Sony *  4 głośnik kom
plet opon zimowych, relingi dachowe, uchwyty na narty. -
29.500 zł. Nysa, tel. 0602/72-8741 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 90 tys. km. 1600 ccm, 
zielony metalik, 90 KM, pełne wyposażenie, kupiony w sa
lonie w Polsce, serwisowany, - 25.000 zl. Piechowice, tel. 
075/761-76-78
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 104 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, szary metalic. el. otw. szyby (4), centr. zamek, 
poduszki pow., el. otw. szyberdach, pilot, 3 zabezpiecze
nia, reg. kierownica, welurowa tapicerka, przednia szyba 
ogrzewana, - 23.500 zł lub zamienię na BMW 3, Audi 80 
B4. Gryfów ŚL. tel. 075/781-38-50 
RENAULT MEGANE. 1996 r„ 64 tys. km. 1400 ccm. bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, wspomaganie kier., centr. 
zamek + pilot, Mul-T-Lock, radio Pioneer z panelem. -
22.800 zł. Legnica, tel. 0604/41-8047 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r.. 103 tys. km. 2000 
ccm, rubinowa czerwień, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, 
RM z RDS + pilot, immmobiłizer, alarm + pilot, halogeny, 
koła zimowe, wskaźnik oleju, centr. zamek, kupiony w sa
lonie, serwisowany, pod. powietrzna, 115 KM, stan ideal
ny, - 29.600 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0606/20-17-33 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 23 tys. km. 1600 ccm. bor
dowy metalic, wspomaganie kier., el. reguł, reflektory, re
gulowane fotele, 2 poduszki pow., immobilizer, RM, el. 
otwierane szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, pełna do
kumentacja, - 24.700 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-66-61, 
0604/84-67-26
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 125 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welur, reg. kierownica, reg. fotela kie
rowcy, dzielona tylna kanapa, halogeny, sprowadzony w 
całości, ł właściciel, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, -19.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/23-64-19 
RENAULT MEGANE RT. 1996 r.. 90 tys. km. 1600 ccm. 90 
KM. zielony metalic. bogate wyposażenie, kupiony w salo
nie w kraju, serwisowany, - 25.000 zl. Piechowice, tel. 
075/761-76-78
RENAULT MEGANE. 1996 r„ 88 tys. km. 1400 ccm. czer
wony. kupiony w salonie, pełne wyposażenie, - 21.900 zł. 
Polkowice, tel. 0603/3048-23 
RENAULT MEGANE. 19% r.. 55 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna. biały, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, reg. kie
rownica, wspomaganie, welurowa tapicerka, halogeny, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 22.800 zł. Szczawno Zdrój, 
teł. 074/843-24-02, 0607/48-04-59 
RENAULT MEGANE COUPE. 19% r.. 78 tys. km. 1600 
ccm, żółty, kupiony w salonie w kraju. II właściciel, bez 
wypadku, garażowany, poduszka pow.. centr. zamek, wspo
maganie kier., alarm, halogeny, opony zimowe, stan b. 
dobry, - 26.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/665-24-79. 0503/14-01:30 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 Ł  37 tys. km. 1600 
ccm, czerwony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspoma
ganie, immobilizer. poduszka pow., kpi. dokumentacja, 
alum. felgi, spoiler, - 26.000 zł. Wołów, teł. 071/389-38-75. 
0600/34-25-69
RENAULT MEGANE COUPE. 19% r.. 82 tys. km, 1600 
ccm, czarny metalic, poduszka powietrzna, alarm, central
ny zamek. el. otw. szyby, moduł domykania okien, alumi
niowe felgi, wspomaganie kierownicy, RM Sony z pilotem, 
karton na desce rozdzielczej, nowe opony, blokada skrzy
ni biegów, kupiony w Polsce, - 30.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/39-55-24
RENAULT MEGANE. 19% r.. 85 tys. km. 1600 ccm. biały, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, centralny zamek, 
eł. otwierane szyby, regulowana kierownica i fotel kierow
cy. wspomaganie kier., immobilizer, welurowa tapicerka. eł. 
reg. reflektory, stan idealny. - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/793-54-62, 0601/05-08-18 
RENAULT MEGANE COUPE, 19% r.. 92 tys. km. 1600 
ccm, czarny metalic, alum. felgi, 2 poduszki pow., klimaty
zacja, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, -
27.000 zł. Żary. teł. %8/470-17-48. 0603/54-21-95 
RENAULT MEGANE. 1996/97 r.. 140 tys. km. 1400 ccm. 
bordowy metalic, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
wspomaganie kierownicy, alarm, immobilizer, kupiony w sa
lonie w kraju, I właściciel, RM. stan b. dobry. - 22.000 zł. 
teł. 0604/14-89-56
RENAULT MEGANE CLASSIC. 19%/97 t .  70 tys. km. 
1600 ccm. ENERGY, czerwony, wspomaganie kier., centr. 
zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, kupiony w salonie, 
serwisowany, hak, kpi. opon. - 23.500 zł. Leszno, tel. 
0603/84-43-21
RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 70 tys. km. czerwony, do 
sprowadzenia, dużo wyposażenia, bez klimatyzacji, drzwi 
z małą rysą, bez opłaty skarbowej, - 21.500 zł. Leszno, teł. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 
RENAULT MEGANE. 1996/97 r.. 51 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, niebieski metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, reg. 
kierownica i fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, - 23.500 
zł lub zamienię na Peugeota 306 z 1997 r. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/738-13-08
O RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 68 tys. km, 

2000 ccm, morski metalic, sprowadzony w cało
ści, automatic, 2 pod. powietrzne, pełne wypo
sażenie elektryczne, ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., klimatyzacja, - 27.500 zł. Gostyń, 
tel. 0603/97-31-96 25000231

RENAULT MEGANE CLASSIC RT. 1997 r., 82 tys. km, 
1600 ccm. benzyna, bordowy metalic, 2 poduszki pow., 
ABS, el. reg. i podg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka. zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia. centr. zamek, immobilizer, alarm. RO Pioneer, kpi. 
opon zimowych, I właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku. - 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.auto- 
gielda.com.pl)
RENAULT MEGANE RT. 1997 r.. 1400 ccm. zielony, cen
tralny zamek, blokada zapłonu, alarm, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, komplet opon zimowych, 
garażowany, - 23.700 zł. Głogów, tel. 076/834-24-29 
RENAULT MEGANE RTE, 1997 r.. 58 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, automatic, autoalarm, wspoma
ganie. el. otw. szyby, reg. kierownica i reflektory, RO Phi
lips z pilotem w kierownicy, - 25.500 zł lub zamienię na 
mniejszy, zadbany, z dopłatą. Koźtoin Wlkp., tel. 
062/721-05-06
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 73 tys. km. 1900 ccm. die
sel. srebrny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie. RO z 
RDS, sterowanie przy kierownicy, eł. reg. reflektory, - 26.500 
zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 85 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, zielony metalic, klimatyzacja, pełna elektryka, kom
puter, pilot, welurowa tapicerka, - 25.800 zł. Ostrów Wlkp.. 
tel. 062/735-41-59
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r, 86 tys. km. 1400 
ccm. benzyna, zielony metalic. poduszka pow. - 23.900 zł. 
Świebodzice, tel. 074/85444-25 
RENAULT MEGANE RT. 1997 r. 105 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, srebrny metalic, kupiony w salonie, garażowany, 
stan b. dobry, serwisowany, kpi. dokumentacja, klimatyza
cja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kpł. opon zimowych, -
25.000 zł. Wrocław, tel. 0602/27-99-02

SAM O CH O DY UŻYW ANE - AUTO KO M IS NAW ROT

1. R enault 19 Cham ade 1,4 RL 1995 r. granatow y 90  tys. km 15.900 z)

2. R enault C lio 1,2 RN 1999 r. szaro-n ieb ieski met. 15 tys. km 29.900 z i

3. R enault C lio 1,6 RT 1999 r. kanion kolorado m et. 30 tys. km 28.900 z ł

4. R enault M egane 1,4-RT 1999 r. z ie lony m eta lic 11 tys. km 38.900 Zł

5. R enault M egane 1,4 1998 r. z ie lony m eta lic 47  tys. km 29.900 z ł

6. R enault M egane C lassic 1,4 RN 1998 r. g ra fitow y m eta lic 69 tys. km 29.900 z ł

7. R enault Espace 2,2  TD 1997 r. zie leń lipow a m eta lic  120 tys. km 59.900 zł

8. Renault M egane Scenic 2 ,0  RT 2000 r. g ranatow y 36 tys. km 66.900 zł

9. R enault M egane C oupe 1,6 RT 1996 r. czarny m eta lic 82 tys. km 30.900 z l

10. R enault M egane C oupe 1,6 1 6 V R T 1999 r. gra fitow y m eta lic 12 tys. km 41.900 z ł

11.R enault Laguna 1,8 A L IZE 1997 r. b iały 50 tys. km 34.000 Zł

12. Renault Laguna 2.0 RXE 1997 r. n iebieski m eta lic 150 tys. km 32.900 z ł

13. R enault Laguna 2.0 RT 1996 r. czerw ony 68 tys. km 29.900 z ł

14. Renault Kangoo 1,4 RT 2000 r. m orski 33  tys. km 39.900 z ł

15. R enau lt Rapid 1,4 RN 1993 r. b ia ły 270 tys. km 9.900 z ł

16. N issan Trade 3,0 TD 1998 r. g ranatow y 164 tys. km 43.900 z ł

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

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT
/ s j a w w ł  s p  z o  o

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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RENAULT. MEGANE, 1997 r., 72 tys.-km, 1.900 ęęjn. die- 
sei. biały, 5-dfżwjęwy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., 
wspomaganie, alarm,' - 27.800 zł. Wrocław, tel.
  ........
RENAULT MEGANE. 1998 r., 27 tys. km, 1600 ćcm, gra
natowy metalic, ABS. 4x poduszka pow., immobilizer, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, elektr. otw. szyby, szyber
dach, lusterka, oryginalny RO ze sterowaniem przy kierow
nicy, aluminiowe felgi, stan idealny, - 32.000 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-66-30
RENAULT MEGANE COUPE. 1998 r„ 78 tys. km, 1900 
ccm. TDi, żółty, 100 KM, 2 poduszki powietrzne, pełne wy
posażenie elektryczne, aluminiowe felgi, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, alarm, ABS, - 37.000 zł. Kroto
szyn, tel. 0605/37-04-14
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1998 r., 59 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, czarny metalic. wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi. pod. powietrzna. RM, immobilizer, alarm, stan 
b. dobry, - 27.000 zł. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 48 tys. km. 1400 
ccm, zielony metalic, ABS, wspomaganie kier. + reg. kie
rownica, centr. zamek + pilot + immobilizer, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, garażowa
ny, kontrolka drzwi, pasów i temperatury, - 31.000 zł lub 
zamienię na Citroena Evasion. Przemków, tel. 
076/831-02-45, 0604/93-31-91 
RENAULT MEGANE. 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm, meta
lic, alarm, poduszka pow., centr. zamek, - 22.500 zl. Wro
cław, tel. 071/327-50-41. 0504/78-99-39 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1900 ccm, turbo D, 100 kM, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS. el. otw. szyby, centr. 
zamek, RO z pilotem, poduszka pow.. zużycie paliwa 51/100 
km. 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 34.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/09-92-18
RENAULT MEGANE. 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, Pb/, 
czerwony, I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, faktura zakupu, centralny zamek + pi
lot, alarm + pilot, immobilizer, welurowa tapicerka, radio
odtwarzacz, oznakowany, stan idealny, - 24.900 zł lub za
mienię na tańszy. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-66-61, 
0602/11-04-88
RENAULT MEGANE, 1998 r„ 39 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, kupiony w salonie, poduszka pow., 
wspomaganie, książka serwisowa, stan idealny; - 28.800 
zł. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
RENAULT MEGANE. 1999 r.. 27 tys. 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. Dominice, tel. 065/537-11-74. 0607/43-02-03 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0219 www.autogielda.com.pl)
RENAULT MEGANE KOMBI. 2000 r.. 5 tys. km. 1400 ccm. 
16V, 95 KM, srebrny, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, re
lingi dachowe, hak składany, RO Sony + panel, immobili
zer, centr. zamek. el. otw. szyby. - 50.000 zł. Oleśnica, tel. 
0605/06-69-53
RENAULT MEGANE CABRIO, 2000{., 1600 ccm. 16V, gra
natowy metalic, ABS, 4 poduszki powietrzne, skóra, auto
matic. czarny dach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
RM • 22.000 DEM + cło i transport. Wrocław, tel. 
071/355-68-10
RENAULT MEGANE COUPE. 2000 r.. 15 tys. km, 1600 
ccm. 16V, żółty. ABS. 4 pod. powietrzne, halogeny, kom
puter, centr. zamek, el. otw. szyby | lusterka, kupiony w 
salonie. I właściciel. -45.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm, zadbany,.- 19.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
RENAULT SAFRANE, 1993 r.. 176 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D. zielony metalic, hak, el. otw. szyby, komputer pokła
dowy, poduszka pow., ABS, stan b. dobry, - 22.000 zł. Opo
le. tel. 077/454-54-09. 0606/88-77-10 
RENAULT SAFRANE. 1993 r.. 86 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, szaroniebieski metalic, wspomaganie, hak. ABS, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka', reg. 
kierownica i fotele, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dodat
kowe światło .stop’ , sprowadzony w całości, garażowany, 
stan idealny, - 22.000 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-44-79, 0600/91-88-43 
RENAULT SAFRANE II, 1997 r., 64 tys. km. 2000 ccm, 
16V, kolor morski metalic, klimatyzacja, ABŚ, 2 pod. po
wietrzne. wykończenia w drewnie, centr. zamek, el.. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, radio, - 37.600 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
RENAULT SCENIC, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
jasnoperłowy grafit, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
immobilizer, welurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, 
możliwość rat przez komis, - 29.900 zł. Żmigród, tel. 
071/385-21-93
RENAULT SCENIC. 1997 r., 60 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie el., kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, ga
rażowany - 36.000 zl lub zamienię na mniejszy, diesel. Stro
nie Śl.. tel. 074/814-13-12. 0601/19-55-64 
RENAULT SCENIC, 1997 r.. 80 tys. km. 1600 ccm, niebie
ski metalic, kupiony w kraju w 1998 r., el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, immobilizer, 
welurowa tapicerka, poduszka pow., el. reg. reflektory, prze
gląd do 2003 r, - 37.000 zł lub zamienię na VW Golfa IV, 
Passata, Opla Astrę. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-87-51 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 89 tys. km, 1600 ccm. ciem
noczerwony. garażowany, kupiony w salonie, bez wypad
ku. ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (podgrz.), 
poduszka powietrzna, halogeny, wersja RT, centralny za
mek + pilot, blokada skrzyni biegów, radioodtwarzacz Ken- 
wood, nowe opony letnie, aluminiowe felgi, • 35.500 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-68-18, 0607/76-01-68 
RENAULT SCENIC. 1997 r., 130 tys. km, 1400 ccm. zielo
ny, kupiony w salonie, el. otw. szyby, nowe opony, alarm, 
immobilizer. radio, poduszka pow., centr. zamek, - 32.500 
zł. Zgorzelec, tel. 0501/64-03-88 
RENAULT SCENIC. 1997/98 r., 89 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, oliwkowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie, RO. 
kupiony w salonie w kraju, bezwypadkowy, serwisowany, 
stan idealny. • 33.400 zł (możliwe raty) lub zamienię. Ka
mienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 36 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, I rejestracja 02.98 r., kupiony w salonie, 90 
KM, bez wypadku, bogate wyposażenie, stan idealny, -
41.000 zł. Wrocław, tel. 0502/95-28*95 
RENAULT SCENIC. 1998 r., 92 tys. km, 1900 ccm. TDI, 
niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., alum. fel
gi, centr. zamek + pilot, immobilizer, welurowa tapicerka, 
oryg. radio, książka serwisowa, - 43.400 zł. Głogów, tel. 
076/831-61-88. 076/831.-42-29 
RENAULT SCENIC. 1998 r., 98 tys. km, 1900 ccm, DTi, 
zielony metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, 
aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 2 
x szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., hak, 
garażowany, w kraju od roku, - 43.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-97-34, 0605/06-64-89 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 88 tys. km, 1900 ccm, DTi. 
szaiy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, 
klimatyzacja, halogeny, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, ABS, regulowana kierownica, rozkł. siedzenia. I wła
ściciel, - 43.500 zł lub zamienię na kombi, może być uszko
dzony. Rawicz, tel. 065/547-47-42 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 57 tys. km. 1900 ccm, TDI, 
granatowy metalic, serwisowany, ABS. 2 poduszki pow.,

wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, immobili
zer, RM z RDS, - 45.000 zł. Szczytna, tel. 074/868*36-62 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 70 tys. km, 1600 ccm, biały, 
klimatyzacja. ABS, poduszka pow., automatic, welurowa ta- 
picerka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, -
33.800 zł. Wrocław, teł. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 50 tys. k m /lW c c m , TDI,- 
granatowy metalic, kupiony w kraju, serwisowany, I właści
ciel, bez wypadku. ABS. 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, reg. kierowni
ca, reguł, fotel kierowcy, RM. halogeny, - 44.000 zł. Wro
cław. tel. 071/352-81-60
RENAULT SCENIC RXT, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, jasnozielony metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, wspomaganie, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ku
piony w salonie, serwisowany, - 35.500 zł. Wrocław, 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., tel. 062/785-65-75 81012601

RENAULT SCENIC. 1999 r.. 130 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez 
wypadku, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
relingi dachowe, halogeny, ABS, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, - 44.000 zł. Legnica, tel. 076/850-70-94 
RENAULT SCENIC, 1999 r, 60 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
srebrny, pełne wyposażenie, • 40.000 zł. Szlichtyngowa, 
tel. 065/549-26-11. 0607/53-60-44 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, biały. 
DTi, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie elektr., poduszki 
pow., bez wypadku, stan idealny, nie eksploatowany w kra
ju, kpi. dokumentacja, • 44.000 zł. Wartowice, tel. 
076/818-99-70, 0601/56-40-04 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 11 tys. km, 1900 ccm, DTi, 
oliwkowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., alum. 
felgi, 4 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, RO, - 60.000 zł. Pakosław, woj. leszczyńskie, tel. 
065/547-86-02
RENAULT TWINGO, 1995 r.. 52 tys. km; 1200 ccm. różo
wy, - 11.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/25-59-07, 
0607/58-17-40
RENAULT TWINGO. 1995/96 r.. 47 tys. km, 1200 ccm, 
wtrysk, chabrowo-perłowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer. 
el. otw. szyby, otwierany dach, el. reg. lusterka, centr. za
mek + pilot, aium. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
techn. b. dobry, • 15.900 zł. Legnica, tel. 0605/11-23-79 
RENAULT TWINGO. 1996 r„ 60 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, 
granatowy, centralny zamek, eł. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, radioodtwarzacz, dodatkowe światło .stop", -
17.000 żł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-80-52,0602/70-15-45 
RENAULT TWINGO. 1999 r.. 12 tys. km. granatowy meta
lic, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, • 19.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/25-59-07, 
0607/58-17-40
RENAULT TWINGO II, 2000 r., 15 tys. km, 1200 ccm. per- 
łowogranatowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, nowy model, stan idealny, •
23.500 zł. Jawor. tel. 076/870-65-50, 0606/19-10-59

ROVER
ROVER 111, 1991 r. 5-drzwiowy, - 6.500 zł! Jarocin, tel. 
0603/83-87-22
ROVER114 GSI, 1993 r.. 83 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. otw! szy
berdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, kubełkowe fotele, 
atrakc. wygląd, stan idealny, - 7.500 zł. Wiłkanów, tel. 
074/813-60-45
ROVER 214,1997 r., 40 tys, km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic. wspomaganie kier., alarm z pilotem, welurowa 
tapicerka, 2 pod. powietrzne, I właściciel, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, - 18.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-67-42
ROVER 214 SI, 1997 r., 80 tys. km. 1400 ccm, ciemnogra- 
fitowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony z Francji, w kraju 
od roku, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
SRS, jasna tapicerka, drewno, - 22.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0502/90-29-90
ROVER 216 Si LUX, 1996 r., 47 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, 16V, niebieski metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspo
maganie kier., 2 el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, el. 
reg. reflektory, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, alarm, 
alum. felgi, zimowe opony, immobilizer, drewniane dodat
ki, radio z panelem, welurowa tapicerka, światła przeciw- 
mgielne - 29.800 zł. Wrocław, tel. 071/363-13-87, 
0605/29-00-87 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -ARÓ135 www.autogielda.com.pl) 
ROVER 216 SI, 1997 r„ 49 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, alarm, alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie kier., skórzane siedzenia, poduszka pow., 
reg. kierownica, - 31.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-33-68, 
0602/25-01-06
ROVER 218, 1996 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, immobili
zer,*21.000 zł. Międzybórz; tel. 062/785-69-92 
ROVER 220 SD, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
turkusowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, alarm, immo
bilizer, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow., stan b. 
dobry, - 30.500 zł. Głogów, tel. 076/834-82-98, 
0604/19-49-56
ROVER 220,1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, alarm, immobilizer, podusz
ka powietrzna, • 25.000 zł. Leszno, tel. 065/526-26-01, 
0502/34-84-03
ROVER 400,1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm. 103 PS. perło- 
woczerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, el. 
otw. szyby, drewniane dodatki, welurowa tapicerka, dzie
lona kanapa, sprowadzony w całości, zadbany, • 31.000 
zł. Prudnik, tel. 0602/77-93-43 
ROVER 400,1999 r., 26 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 37.800 zł lub 
zamienię. Krotoszyn, tel. 062/725-01-98,0503/70-25-26 po 
godz. 18
ROVER 414 i, 1996/97 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, podusz
ka pow., alarm + pilot, RO, el. otwierane szyby, regulowa
na kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, wykończe
nia w drewnie, stan idealnyr* 24.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-03-98, 0608/14-44-97 
ROVER 416 SI, 1995/96 r., 108 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaganie, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., centr. zamek +.pilot, alarm, 
drewno, garażowany, - 25.500 zł. Strzelin, tel. 
0603/52-44-00
ROVER 416 SI, 1997 r., 1600 ccm, 16 V, zielony, dużo 
wyposażenia, skóra, klimatyzacja, poduszka, alum. felgi, 
el. otw, szyby, ABS, stan idealny, - 33.000 zl. Leszno, tel. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01 -00 
ROVER 418 SLD, 1995 r., 107 tys. km, 1800 ccm. turbo D, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw, szyby, welurowa ta
picerka, reg. kierownica, szyberdach. serwisowany, gara
żowany, stan b. dobry, • 23.000 zł. Polkowice, tel. 
076/749-26-48
ROVER 420 Di, 1996 r., 2000 ccm* TDi, szary metalic,
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wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow.. 
drewno, - 26.500 zl (kupujący nie płaci podatku). Leszno, 
tel. 0609/65-28-65
ROVER 420 SDI, 1996 r., 105 KM, srebrny metalic. klima
tyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, alarm, centr. 
zamek, alum. felgi, hak, • 31.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/60-78-86, 062/738-14-41 
ROVER 45,2000 r. 18 tys. km, 2000 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, 4 poduszki powietrz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, wspomaga
nie, ABS, klimatyzacja, sprowadzony, sprawny technicznie, 
4 elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, - 40.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55
ROVER 600 SDI, 1997 r.. 2000 ccm. TDi. grafitowy meta
lic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne. ABS. wspomaganie, 
szyberdach, immobilizer + pilot, welurowa tapicerka, drew
no, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, kpfr kół zimo
wych, - 38.500 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
ROVER 618, 1997 r„ 70 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic. klimatyzacja, jasna skóra, drewno, ABS, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, immobili
zer, el. otw. szyby, I właściciel, alum. felgi, RO Blaupunkt, 
kpi. dokumentacja, garażowany, oryg. przebieg, bez wy
padku, stan idealny, - 39.500 zh Jelenia Góra. tel. 
075/713-18-25. 0607/44-59-98 
ROVER 620 SI, 1994 r.. 96 tys. km. 2000 ccm, 16V 2 po
duszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek, klimatyza
cja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, ABS, alum. 
felgi i inne dodatki, - 22.800 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
ROVER 620,1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm. benzyna centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach. alum! felgi, do spro
wadzenia z Niemiec, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry -
6.000 DEM + cło. Niemcy, tel. 0049/17-34-25-18-62 Ja
wor, 0607/39-08-51
ROVER 623, 1994 r., perłowoczerwony, skóra, pełne wy
posażenie elektr.. ABS, poduszka pow., alum. felgi. • 24.100 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10, 0602/68-90-81 
ROVER 820 SI, 1994 r., 91 tys. km. 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, el. otw. szyby i 
szyberdach. wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, welurowa tapicerka, książka serwisowa, bez wypad
ku, -17.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91.0605/63-27-78 
ROVER 820 SI, 1995 r., 109 tys. km, grafitowy metalic, 
klimatyzacja, skórzana tapicerka, poduszka pow., elektrycz
nie sterowany fotel kierowcy, elektr. otw. szyby i reg. lu
sterka, podgrzewane fotele, alum. felgi 16". kompl. kół zi
mowych, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwisowany 
w ASO, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-27-33 
ROVER 820 SI, 1995 r., 109 tys. km, grafitowy metalic. 
klimatyzacja, skóra, elektryka fotela kierowcy, poduszka 
pow. kierowcy, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, aium. felgi, 
kompl. kół zimowych, kiipiony w salonie, bezwypadkowy, 
serwisowany, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 0605/31-45-54 
ROVER 825 SD, 1994 r„ 138 tys. km, 2500 ccm, granato
wy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, pełne wyp. elektr., 
skóra, drewniane dodatki, alum. felgi, alarm, domykanie 
szyb, - 17.500 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-33 
ROVER MONTEGO KOMBI GTI, 1989 r.. 150 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, złoty metalic, el. reg. lusterka. • 20.000 zł. 
Legnica, tel. 0603/40-64-90

SAAB
SAAB 9000 T. 1986 r., 23 tys. km, 2000 ccm, kolor grafito
wy metalic, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
model 1991, przegląd do 05.2002 r, -10.000 zł. Zduny, tel. 
062/721-52-64 po 15
SAAB 9000 AERO, 1991 r., 236 tys. km. 2300 ccm, grana
towy, - 27:000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0603/68-57-53 
SAAB 9000 CS, 1992 r., 120 tys. km, 2300 ccm. turbo, 
czerwony, klimatronic. el. otw. szyby, el. reg. fotele, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, TCS, poduszka pow., 
centr. zamek + pilot, alarm, alum. felgi, tempomat. kompu
ter x 2. RO, - 23.500 zł lub zamienię na Mercedesa, albo 
inne propozycje. Jelenia Góra, tel. 075/767-69-19 
SAAB 9000 CS, 1992 r., 230Ó ccm, 16V, grafitowy meta
lic, inst. gazowa, bez wypadku. 5-drzwiowy, ABS, klimaty
zacja, skórzana tapicerka, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i reflektory, 
podgrzewane fotele, aluminiowe felgi, I właściciel, stan b. 
dobry, - 22.900 zł. Środa Śląska, tel. 071/795-14-42

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm. TDI, 
granatowy metalic, 90 KM, dużo wyposażenia, klimatyza
cja, webasto, 2 pod. powietrzne, rok w Polsce, - 53.000 zł. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 
SEAT ALHAMBRA, 1997/98 r., 38 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, podwój
ne ogrzewanie, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie. - 47.000 zł. Lubin. tel. 076/842-45-74,0502/68-20-55 
SEAT ALHAMBRA. 1998 r.. 120 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D. granatowy, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, centr. zamek, immobilizer, • 58:000 zł. Wolsztyn, tel. 
068/384-20-42, 0603/65-07-07 
SEAT ALHAMBRA, 1999 r., 1900 ccm, TDi, srebrny meta
lic, 7-osobowy, klfrnatronik, ABS, RO, centr. zamek, el. otw. 
wszystkie szyby, - 67.500 zł. Lubin, tel. 076/844-48-30, 
0605/44-74-57
SEAT ALHAMBRA, 1999 r , 48 tys. km. 1900 ccm. TDI, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, automatic, - 63.000 
zł. Złotoryja, tel. 0600/87-10-52 
SEAT AROSA, 1998 r., 1000 ccm, czerwony. 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, stan b. dobry • 21.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0601/87-65-57
SEAT AROSA, 1998 r., 1000 ccm, czerwony. 2 poduszki 
powietrzne, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 21.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/87-65-57 --

SEAT AROSA. 1998 r., 39 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
pomarańczowy, immpbilizer, RM, reg. kierownica, pod. po
wietrzna, książka serwisowa, - 21,000 zł. Raciborowice, tel. 
076/877-57-23
SEAT CORDOBA, 1990 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., wspo
maganie kier., kubełkowe fotele, immobilizer, alum. felgi, 
reg. kierownica, RM Blaupunkt, reguł. wys. mocowania 
pasów, sportowy ukł. wydechowy, - 26.000 zł. Złotoryja, 
teł. 0503/79-01-65
SEAT CORDOBA, 1993/94 t.  140 tyś. km, 1800 ccm, ben
zyna, czarny, wspomaganie kier., centralny zamek, szyber
dach, el. otwierane szyby, książka serwisowa, w kraju od 2 
miesięcy, stan b. dobry, - 16.800 zł lub zamienię na Opla 
Vectrę 1800 ccm z 1993 r.. Wrocław, teł. 071/351-22-78 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, niebieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, centr. zamek, - 16.700 zł. Kielczów, tel. 
071/398-81-99, 0502/93-39-72 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1600 ccm bez wypadku, wspo
maganie, alarm + 2 piloty, komputer, 2 pod. powietrzne, 
certyfikat legalności pochodzenia, zadbany, - 17.800 zł. 
Lubin, tel. 076/846-65-93
SEAT CORDOBA. 1994 r., 98 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, sze
rokie zderzaki, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, - 21.100 zł. Nysa, tel. 0604/85-84-37 
SEAT CORDOBA GT, 1994 r., 146 tys. km, 1800 ccm, ko
lor grafitowy metalic, w kraju od kilku dni, sprowadzony .na 
kołach", stan idealny, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, serwo, po przeglądzie technicznym, oclony, komplet
na dokumentacja, -15.200 zł. Wrocław, tel. 0606/55-21-53 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czarny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x za
bezpieczenie, - 20.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-08-69 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ćcm, Zielony 
metalic, w kraju od tygodnia, centralny zamek, szyberdach, 
el. otwierane szyby, wspomaganie kier., RM, halogeny, stan 
b. dobry, - 17.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/55-26-06 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 60 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, fioletowy metaiic, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, el. otw. szyby, alum. felgi, el. reg. reflektory, -16.500 
zł. Leszno, tel. 065/526-33-70, 0606/23-86-65 
SEAT CORDOBA. 1994 r. 80 tys. km. 1600 ccm 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, alarm, dzielona 
tylna kanapa, hak, stan b. dobry, - 17.800 zł. Lubin, tel. 
076/846-65-93
SEAT CORDOBA, 1994 r., 103 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czarny, sprowadzony w całości, zarejestrowany w kra
ju, RO, - 16.000 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-30-91, 
0609/48*03-09
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 93 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, fioletowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. an
tena, centr. zamek, alarm, radio + 6 głośników, szyberdach. 
nowe opony, dzielone tylne siedzenia, - 17.500 zł. Polko
wice. tel. 076/845-11-50
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, grafitowy metalic. w kraju od kilku dni, sprowadzony na 
kołach, ważny przegląd, el. otwierane szyby, szyberdach, 
serwo , centralny zamek, stan idealny. - 15.900 zł. Wro
cław. tel. 071/317-11-92
SEAT CORDOBA. 1994 r„ 113 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, biały, serwo, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, immo
bilizer, RO, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, stan 
b. dobry, • 16.200 zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
SEAT CORDOBA CLX. 1994/95 r.. 129 tys. km. 1600.ccm, 
benzyna, wtrysk, czerwony, katalizator, sportowe zawiesze
nie, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, obrotomierz, RO, 
szyberdach, 4 zagłówki, garażowany, sprowadzony w ca
łości w 96 r., I rejestracja 12.94 r., kompletna dokumenta
cja. - 17.500 zł. Wrocław, tel. 362-85:94. 0603/16-70-20 
SEAT CORDOBA. 1994/95 r. wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry. • 15.800 zł. Żary, 
tel. 0604/50-59-32. 0604/50-85-58 
SEAT CORDOBA, 1995 r.. 10 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, nowe opony, wspomaganie, fotele z tyłu dzie
lone, lotka tylna, stan b. dobry -19.000 zł. Bielany Wr., tel. 
0605/54-44-99
SEAT CORDOBA, 1995 r.. 117 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, el. 
otw. szyby, blok., skrzyni biegów, immobilizer, RM, kupiony 
w salonie, garażowany, stan b. dobry, refl. z halogenami, 
dodatkowo kpi. opon zimowych • 20.000 zł lub zamienię 
na Opla Corsę B. 96/97 r. Zgorzelec, tel. 075/775-10-94, 
0606/23-55-58
SEAT CORDOBA. 1995 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, biały. •
17.000 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 78 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, fioletowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., alum. felgi, atrakc. wygląd, - 18.500 zł. Milicz, tek. 
0605/13-34-79. 0605/46-76-71 
SEAT CORDOBA. 1995/96 r., 72 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ekonomiczny, 
w kraju od 3 mies., alum. felgi, stan b. dobry, - 19.700 zł. 
Twardocice, tel. 076/877-51-22, 0501/60-77-43 
SEAT CORDOBA, 1995/96 r„ 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski, wspomaganie, - 18.500 zł. Żagań, tel. 
068/377-15-93
SEAT CORDOBA. 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D. srebrny metalic, immobilizer, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierów., alum. fel
gi, kubełkowe fotele, RM Blaupunkt, sportowy ukł. wyde
chowy - 25.600 zł. Złotoryja, tel. 0503/79-01-65 
SEAT CORDOBA SX COUPE. 1996 r.. 45 tys. km. 1600 
ccm, wtrysk, niebieski metalic, wersja Sport, 2-drzwiowy, 
ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., reg. kierowni
ca, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, napinacze pasów, im
mobilizer, centr. zamek, alarm + pilot w kluczyku, alum. 
felgi, reguł, sportowe fotele, dzielona tylna kanapa, - 22.500 
zł. Brzeg. tel. 077/416-16-32 v 
SEAT CORDOBA COUPE. 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 
16V. benzyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne. ABS, 
szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, alarm, 
sportowe siedzenia i  kierownica, - 23.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-02-18, 0601/47-91-05 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccńi, diesel, 
czerwony, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, c. za
mek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
hak, zderzaki w kolorze nadwozia, welur, oclony w całości, 
serwisowany, pełna dokumentacja, - 24.800 zł lub zamia- 
na na mniejszy. Syców, tel. 062/785-52-73,0501/55-88-72 
SEAT CORDOBA. 1996 r:, 115 tys. km, 1400 ccm, ciem
nozielony metalic, alarm + pilot, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, zadbany, serwisowany, kupiony w salonie, 
Stan tech. b. dobry, • 23.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-75-77, 0604/05-85-99 _
SEAT CORDOBA SX COUPE, 1996/97 r., 60 tyś. km, 1800 
ccm, 16V, 140 KM, czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kie
rownica, i fotele - (kubełkowe) • azybecdach/dcielena <tyłna 
Kanapa; alarm ̂  pilot, alum ."felgi 15". stan idealny - 25:900 
zł.;lubzamfenlęt?a Audi 100 C4 2.5TD albo VW Transpor
tera T4. diesla albo VR6. Świdnica, tel. 074/640^48-19,. 
0608/59-25*16-
SEAT CORPOBĄi 1997,if, 28 tys. km. 1400 ccrMrtrysk. 
bordowy metalic, atrakc: wygląd, wersja standardowa, ku
lfony w Polsce, immobilizer, stśifb. dobry, - 22-.300Zł lub. 
zamienię ńa tańszy, może być,uszkodzony. Leszno. Górne, 
gm. Szprotawa, teł. 068/376-65-67 
SEAT<CORDOBA, 1997 r;; 77 tys. km. 1400 ccm kupiony

w salonie, J właściciel, immobilizer, blokada kierownicy. -
23.000 zł. Opole, tel. 0603/97-52-55 '
SEAT CORDOBA, 1997 r., 1400 ccm, benzyna szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, • 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-87-00
SEAT CORDOBA, 1997 r., 76 tys. km. 1600 ccm, srebrny 
metalic. pełna dokumentacja, serwisowany, zadbany, atrak
cyjny wygląd, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 0608/27-84-73 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 48 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
alarm, blokada skrzyni biegów, radio Sony. centralny za
mek, kupiony w salonie, garażowany, stan b. dobry, - 23.700 
zł. Wrocław, tel. 071/353-12-66 po godz. 20 
SEAT CORDOBA TDI, 1998 r., 75 tys. km, 1900 ccm. rubi
nowy, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, wspomaganie, regulowane sie
dzenia, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-99-90 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka, immobilizer, welurowa tapicerka. - 25.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/26-12-90
SEAT CORDOBA VARIO KOMBI, 1998/99 r.. 1600 ccm, 
benzyna, biały, relingi dachowe, kupiony w salonie, serwi
sowany, garażowany, bez wypadku, stan silnika i błacharki 
b. dobry, - 21.000 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/88-89-68
SEAT CORDOBA KOMBI. 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm. 
SDi, czerwony, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. 
zamek, klimatyzacja, - 25.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0601/82-22-73
SEAT CORDOBA, 1999 r., 41 tys. km. 1600 ccm. błękitny 
metalic, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie, -
31.500 zł. Oława, tel. 071/313-83-23. 0601/05-83-21 
SEAT IB1ZA, 1987 r.. 1500 ccm, diesel do poprawek la- 
kierniczo-biacharskich. - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/84-18-19
SEAT IBIZA, 1988 130 tys. km, 1200 ccm. grafitowy
metalic, system Porsche, 3-drzwiowy, katalizator, obroto
mierz, RM, dzielona tylna kanapa, bogata tapicerka. tylna 
szyba ogrzewana, kompletna dokumentacja, garażowany, 
nowy wydech. - 5.300 zł. Kobylin, fel. 0600/31-75-07 
SEAT IBIZA GLX, 1989 r., 110 tys. km, 1500 ccm. szary 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, silnik system Porsche, 
el. otw. szyby, 5-drzwiowy, RO, stan b. dobry, - 7.500 zł. 
Jawor. tel. 0600/32-07-48
SEAT IBIZA, 1989 r.. 900 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. i błacharki b. dobry, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, 
• 6.800 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
SEAT IBIZA, 1990 r., 137 tys. km. 1200 ccm, brązowy me
talic, katalizator, 3-drzwiowy, alum. felgi, opony letnie i zi
mowe, centr. zamek, el. otw. szyby, radio RDS, • 6.500 zł. 
Legnica, tel. 076/721-95-88
SEAT IBIZA, 1990 r., 101 tys. km, 1500 ccm, czarny meta
lic. 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby 
uchylne. RO, nowe wahacze przednie i tłumiki, siedzenia 
kubełkowe, - 7.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-17-70 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, na białych tablicach, -1.800 zł. Pyrzyce, woj. 
szczecińskie, tel. 0609/49-52=10 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, -
7.200 zł. Wrocław, tel. 071/338-34-96 
SEAT IBIZA, 1990 r.. 900 ccm, czerwony. 5-biegowy. 
5-drzwiowy, komplet opon zimowych, RO, - 7.200 zł. Wro
cław, tel. 0602/49-01-58 . .
SEAT IBIZA, 1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm, zielony me
talic, radio, - 8.500 zł. Lubań. tel. 075/721 -44-87. 
0606/27-47-62
SEAT IBIZA, 1991 r., 180 tys. km, 1200 ccm, czarny, silnik 
system Porsche, obrotomierz, alum. felgi, - 5.600 zł. Cho
cianów. teł. 076/818-58-01
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, czerwony, karoseria z 1996 
r, - 8.990 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0601/91-63-62 
SEAT IBIZA, 1991 r.. 1500 ccm, biały, stan dobry, 5-biego- 
wy. 5-drzwiowy, silnik system Porsche, - 7.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-39-36, 0604/25-06-84 
SEAT IBIZA, 1991 r.. 1200 ccm, wtrysk, złoty metalic. alum. 
felgi, el. otw. szyby. 3-drzwiowy. centr. zamek, stan b. do
bry, na białych tablicach - 1.200 DEM. Wrocław, tel. 
0600/21-48-68
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, pełna dokumen
tacja, - 6.400 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-12-67. 0604/65-70-78 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, Czerwony. 3-drzwiowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, silnik system Po
rsche. nabywca zwolniony z opłaty skarbowej, - 8.500 zł. 
Żychlewo, tel. 065/571-13-79 po godz. 16 
SEAT IBIZA, 1992 r., 138 tys. km. 1500 ccm. benzyna, 
czarny, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, 4-drzwio
wy; silnik system Porsche, alum. felgi, radio, garażowany, 
- 8.700 źł. Lubin, tel^076/644-46-00 
SEAT IBIZA, 1992 r.. 82 tys. km, 900 ccm, perłowoniebie- 
ski. 5-biegowy, el. reg. reflektory, welurowa tapłćerka, inst. 
radiowa, model przejściowy, I właściciel, książka pojazdu, 
stan b. dobry, - 9.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-16-51 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1000 ccm, czerwony, oclony w cało
ści, kpi. dokumentacja, bez wypadku, szyberdach. RO,
2-drzwiowy. stan dobry, - 7.000 Zł. Kostomłoty, tel. 
071/317-01-10
SEAT IBIZA, 1992 r., 144 tys. km, 1700 ccm. diesel, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy. szerokie zderzaki, w 
kraju od 96 r.. garażowany, sprowadzony w całości. RO 
Pioneer + głośniki, - 9.300 zł. Krzelów, tel. 071/389-92-02, 
0606/76-52-27
SEAT IBIZA, 1992 r.. 1200 ccm. benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, stan b. dobry - 2.500 DEM. Leśna, tel. 
075/721-17-73
SEAT IBIZA, 1992 r., 51 tys. km, 903 ccm, niebieski, w 
kraju od 2 mies., stan b. dobry, - 7.300 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/784-31-64 .— -
SEAT IBIZA GT. 1992 r., 120 tys. km. 1500 ccm. biały.
4-drzwiowy, el. otw. szyby, ciemne szyby, spoilery, stan b. 
dobry, na białych tablicach, - 2.000 DEM. Świdnica, tel. 
0606/98-20-70
SEAT IBIZA, 1992 r., 90 tys. km, 1Ż00 ccm, czerwony, sil
nik system Porsche, w kraju od roku. hak, nowy akumula
tor (gwarancja), stan idealny, - 8.500 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/339-94-32, 0601/17-51-47 
SEAT IBIZA, 1992/93 r., 80'tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, w kraju od 2 dni, bez wypadku, 5-drzwio- 
wy. RO, dzielona tylna kanapa, oclony, pełna dokumenta
cja, stan idealny, • 8.700 zł. Kłodzko, tel. 0605/65-31-78 
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, 1993 r., 120 tys. km,' 1200 ccm', benzyna, 
niebieski, nowe opony silnik system Porsche, nowe amor
tyzatory, po wymianie filtrów i oleju, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, el. reg. reflektory, -11.000 zl. Stary sle- 
szów, woj. wrocławskie, tel. 0602/75-75-19 .
SEAT IBIZA SKLADĄK,' 1993 r.. 101 tys. Km; 1200 ccm, 
wtrysk, granatowy,’ centr. zamek, :3-drźwiowy, 5-biegowy, 
el, otw. szyby, centr zamek, udokum. pochodzenie, zimo
we opony, *  8.500 zł. Wojcieszów, tel. 075/751*20*44 
SEAT IBIZA, 1993 r.i 96 tys. k n i.1200' ccm; czarny, 
3-drzwiowy, garażowany, lusterka i zderzaki w kołorze nad
wozia, - 9.500 zł. Zduny[fe1.062/721-57-40,0608/77-95-53 
SEAT IBIZA, 1994 r., 100 tys. km, 1900 cęm. turbo D, czer
wony, wspomaganie, centr. Zamek, el. otw. szyby,, szero
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kie zderzaki, alum. felgi, sportowy wygląd -17.900 zł. Lesz
no. tel. 065/534-09-00, 0605/40-95-96 
SEAT IBIZA, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pi
lot, dzielona tylna kanapa ..garażowany, ekonomiczny, -
16.700 zl. Świerzawa, tel. 075/713-47-24 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, niebieski metalic, 3-dfewio- 
wy, 5-biegowy. immobilizer, bez wypadku, zadbany, stan 
b. dobry, - 13.700 zł. Żary, tel. 068/374-89-25, 
0602/67-59-71
SEAT IBIZA, 1994 r., 101 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, ka
talizator, zadbany, stan b. dobry, • 15.200 zł. Legnica, tel. 
076/722-70-48, 0601/72-33-19 
SEAT IBIZA, 1994 r., 80 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, - 15.700 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0601/78-72-75
SEAT IBIZA, 1994 r., 1300 ccm, czerwony, sprowadzony 
w całości, I właściciel, RM, nowy akumulator, zadbany, stan 
b. dobry. - 13.900 zł. Lubin, tel. 076/846-95-64, 
0601/79-97-87
SEAT IBIZA SPORT. 1994 r.. 71 tys. km, 1800 ccm. grafi
towy metalic. nowy model, wspomaganie kier., RM Blau
punkt, bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony, stan ide
alny, -14.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-83-43 
SEAT IBIZA, 1994 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
dzielona kanapa, alum. felgi, -18.900 zl lub zamienię. Zie
lona Góra. tel. 0605/52-23-52 
SEAT IBIZA GTI, 1995 r., 2000 ccm, perłowobłękitny, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, wspo
maganie, centr. zamek, alarm + pilot, kpi. dokumentacja, 
skóra nabuk, - 17.300 zł. Dobrzyca, tel. 062/741-32-52. 
0605/40-82-09
SEAT IBIZA GTI, 1995 r., 2000 ccm, czerwony, wygląd spor
towy, el. otw. szyby, immobilizer, 2 pod. powietrzne, alum. 
felgi - 18.000 zł. Wałbrzych, tel. 0503/02-42-09, 
0606/12-92-53
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowa
ny, RO Pioneer, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, 
kompletna dokumentacja, po wymianie oleju i filtrów, stan 
b. dobry, - 18.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA, 1995 r., 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, katalizator, immobilizer, wspomaganie, szy
berdach. el. reg. reflektory, alum. felgi, sport, grill, I właści
ciel w kraju, atrakc. wygląd, • 17.000 zł. Kalisz, tel. 
0604/81-32-45
SEAT IBIZA GLX, 1995 r., 88 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy metalic. stan idealny, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, szyberdach. RO. el. reg. reflektory, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, - 21.800 zł. Namysłów, tel. 
077/410-12-78 wieczorem, 0608/66-74-04 
SEAT IBIZA, 1995 r., 61 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, lakierowane zderzaki, szyberdach, ciemne szy
by, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, immo
bilizer, alarm. RO, dzielona kanapa, - 18.600 zł. Zgorze
lec, tel. 0600/39-71-61
SEAT IBIZA GL. 1996 r., 79 tys. km, 1050 ccm, czerwony, 
kpi. dokumentacja, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, 
alum. felgi 5-ramienne, alarm, centr. zamek, RM stereo, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, stan techn. idealny, - 17.900 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
0602/36-07-03
SEAT IBIZA, 1996 r., 104 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry -
21.000 zł. Wilków k. Złotoryi, tel. 076/878-61-51 
SEAT IBIZA, 1996 r., 46 tys. km, 1400 ccm, perłowy meta
lic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, centr. zamek, immobilizer, alarm, szyberdach, we
lurowa tapicerka • 19.000 zł. Wołów, tel. 071/389-42-81 
SEAT IBIZA, 1996 ri. 97 tys. km, niebieski, wspomaganie 
kierownicy, szyberdach, centralny zamek, immobilizer, sze
rokie zderzaki, • 17.900 zł. Kluczbork, tel. 0608/23-24-21 
po godz. 17
SEAT IBIZA, 1996 r., 77 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, katalizator, kupiony w salonie, alarm, 5-drzwiowy, -
19.800 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22
SEAT IBIZA, 1996 r., 114 tys. km, 1900 ccm, granatowy,
3-drzwiowy, -18.000 zl. Syców, tel. 0601/55-18-98 
SEAT IBIZAGXE SD. 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, pod
grz. lusterka, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie kier., tylne szyby uchylane, welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, - 19.000 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-38-05, 0603/67-96-35 
SEAT IBIZA, 1996 r., 86 tys. km, 1050 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, I właściciel, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-24-12, 
0605/34-58-55
SEAT IBIZA, 1996/97 r„ 92 tys. km, 1900 ccm; diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, RDS, 
oznakowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, we
lurowa tapicerka, stan b. dobry, możliwość rat przez ko
mis, - 25.800 zł. Leszno, tel. 065/543-57-53 
SEAT IBIZA CUPRA, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
kanarkowy, ABS, klimatyzacja, skórzana tapicerka, wszyst
kie el. dodatki, - 26.500 zł. Góra, tel. 0603/84-32-24, 
0602/15-92-86
SEAT IBIZA, 1998 r., 1900 ccm, diesel, niebieski metalic, 
bogate wyposażenie, - 24.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0609/65-28-65 
SEAT IBIZA GT, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, perło- 
wobiały, serwo, ABS, centr. zamek + pilot, alum. felgi, po
duszki pow., el. ótw. szyby, el. reg. lusterka, komputer, ku
piony w salonie, tylne szyby uchylane, 31.200 zł. Syców, 
tel. 062/785-35-38
SEAT IBIZA SXE, 1999/00 r.. 50 tys. km, 1900 ccm, SDI, 
pertowosrebrny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi 14", dzielone tylne 
siedzenia, RM z RDS + 6 głośników, listwy, spoiler, dodat
kowe światło .stop*, alarm, szyberdach, 4 zagłówki, atrakc. 
wygląd, b. ekonomiczny, stan idealny, - 28.000 zł. Żary k. 
Żagania, tel. 0603/36-70-31
SEAT MALAGA, 1988 r., 98 tys. km, 1450 ccm, benzyna, 
czarny, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, szyber
dach, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.200 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/648-80-41. 0609/63-56-72 
SEAT MALAGA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, el. 
otw. szyby, centr. zamek, cena - 2.100 DEM + cło. Żary, 
tel. 0604/27-91-97
SEAT MALAGA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, alarm + pilot, przegląd do 03.2002 r., alarm + pilot, -
5.800 zl. Góra Śl., tef. 065/544-14-62, 0503/04-72-32 
SEAT MARBELLA, 1990 r., 1900 ccm. benzyna, niebieski 
metalic, 5-biegowy, na białych tablicach, stan b. dobry, - 
1.350 zł. Szczecin, tel. 0607/58-67-39
SEAT MARBELLA. 1991 r., 900 ccm, granatowy, na bia
łych tablicach • 800 DEM + cło lub na gotowo - 3.500 zł. 
Gubin. tel. 0503/98-81-94
SEAT TOLEDO. 1991/92 r.. 130 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, w kraju od tygodnia, bez wypadku, aluminiowe 
felgi, centralny zamek, radioodtwarzacz, el. reg. reflektory, 
po przeglądzie, stan b. dobry, - 11.600 zł. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
SEAT TOLEDO. 1991/95 r.. 150 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, wiśniowy, inst. gazowa, RO, wspomaganie, stan b. 
dobry. • 15.300 zł. Sobótka, tel. 0606/66-09-94

SEAT TOLEDO. 1992 r., 107 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
bez wypadku, oclony w całości, - 13.200 zł. Dobroszyce, 
tel. 071/314-11-83
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski me
talic, wspomaganie, RM, - 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-88-80
SEAT TOLEDO, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, szyberdach, wspomaganie kier., el. reg. re
flektory, obrotomierz, 5-biegowy, sprowadzony, bez wypad
ku, w kraju od od 3 dni, po przeglądzie, stan idealny, -
12.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/782-54-84,0600/11-38-66 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 150 tys. km. 1800 ccm, srebrny 
metalic, w kraju od tygodnia, wspomaganie kier., RM, stan 
b. dobry, - 14.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, szyberdach, bez wypadku, stan b. dobry, peł
na dokumentacja, wspomaganie kier, -13.200 zł. Kłodzko, 
tel. 0605/74-22-01
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, perłowobor- 
dowy, bez wypadku, pełna dokumentacja, w kraju od tygo
dnia, halogeny, radioodtwarzacz Philips, lakierowane lu
sterka, stan b. dobry, - 12.900 zł. Kłodzko, tel. 
0608/16-71-78
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1900 ccm, diesel, czarny, serwo, 
szyberdach, sportowe zawieszenie, spoiler, aluminiowe fel
gi, halogeny, radioodtwarzacz, w kraju od 3 miesięcy, wer
sja sportowa, -15.900 zl. Kłodzko, tel. 0601/57-54-44 
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, kolor 
wiśniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, welurowa tapicerka, RO, ABS, alum. felgi, 
el. otw. szyby, szyberdach, książka serwisowa, komputer, -
14.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09
SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, granato
wy metalic, felgi aluminiowe .gwiazda", lotka, ciemne lam
py, centralny zamek, tapicerka welurowa, el.śzyby, luster
ka,. RO z panelem + głośniki, nowe letnie opony, stan bar
dzo dobry, zielone szyby, - 15.000 zł. Ostrów Wlkp., teł. 
0502/66-92-15
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 137 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
czerwony. I właściciel, wspomaganie kier., szyberdach. ha
logeny, el. reguł, reflektory, bez wypadku, I właściciel w 
kraju, stan b. dobry, -16.500 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
SEAT TOLEDO. 1992 r, 113 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
kolor perłowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, 
alum. felgi 15", koła zimowe, el. reg. reflektory, zielone, 
atermiczne szyby, spoiler, dodatkowe światło .stop’ , wer
sja limitowana, książka serwisowa, I właściciel, stan ideal
ny, -13.900 zł. Wrocław, tel. 0608/55-92-33 
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie el., klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, alum. felgi, - 15.500 zł. Żary, tel. 
t)600/42-85-46
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 159 tys. km, 1900 ccm. TD. 
biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaga
nie, halogeny, stan b. dobry, - 17.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-37-23
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 91 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, I właści
ciel, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, radio, pełna 
dokumentacja, stan idealny, - 13.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-48-42
SEAT TOLEDO. 1992/93 r.. 124 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, oznakowany, alarm. Mul-T-Lock, el. reg. reflek
tory, bez wypadku, kpi. dokumentacja, I właściciel, -12.700 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/858-21-12 
po godz. 20, 0603/07-30-64
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 135 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D. czerwony, bez wypadku, oryg. lakier, książka serwiso
wa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, halogeny, 
nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -17.900 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-91-31, 0501/37-12-15 
SEAT TOLEDO a ,  1992/93 r., 129 tys. km, 1800 ccm. 
srebrny metalic, el. antena, pełna dokumentacja, przegląd 
do 04.2002 r„ sprowadzony w całości w 2000 r., szyber
dach, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., RO, immobili
zer, -12.950 zł (możliwe raty) lub zamienię na inny samo
chód. Wrocław, tel. 071/372-95-45. 0606/21-01-20 
SEAT TOLEDO SKŁADAK, 1992/95 r., 200 tys. km. 2000 
ccm, benzyna, srebrny metalic, welurowa tapicerka, klima
tyzacja, RO Sony + zmieniacz na 10 płyt CD, zestaw gło
śno mówiący + telefon Ericsson 388, ABS, oznakowany, •
15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-34-02 po godz. 20 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm. czerwony, - 2.500 DEM.

- Niemcy, tel. 0049/17-93-92-06-14 
SEAT TOLEDO, 1993 r„ 134 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
perłowoczarny, wspomaganie kier., oclony, rej. w kraju, kpi. 
dokumentacja, - 12.800 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. 
Wschowa, tel. 065/540-18-12. 0603/04-31-53 
SEAT TOLEDO, 1993 r„ 1900 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, - 16.600 zl (możliwe raty lub za
miana). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
SEAT TOLEDO, 1993 r„ czarny, centr. zamek. el. reg. re
flektory, spoiler, hak, RO z CD, stan b. dobry, - 14.500 zł 
lub zamienię na osobowy z klimatyzacją. + dopłata. Świd
nica. tel. 074/851-38-38
SEAT TOLEDO, 1993/94 r., 98 tys. km, 1600 ccm, wtiysk, 
czerwień meksykańska, w kraju od 2 dni, bez wypadku, 
RO, alarm, centralny zamek, el. reg. reflektory, po prze
glądzie, oclony, pełna dokumentacja, stan idealny, -13.800 
zł. Kłodzko, tel. 0605/65-31-78 
SEAT TOLEDO. 1994 r.. 145 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, RM, kpi. kół zimowych - 16.800 zł. Iwiny, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-95-13 po godz.15 
SEAT TOLEDO GT, 1994 r„ 136 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalik, wspomaganie, centr. zamek. ABS, el. otw. 
szyby, radio, sprowadzony z Niemiec, 3 dni w kraju, książ
ka serwisowa, przegląd, przerysowany prawy bok, -15.000 
zł. Kożuchów, woj. zielonogórskie, teł. 0609/26-51-96 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, hak, wspomaganie, - 16.800 Zł. „  tel. 
0600/21-54-67
SEAT TOLEDO GT, 1994 r., 85 tys. km, 2000 ccm, biały, 
115 KM, centr. zamek, ABS, alarm + pilot, el. reg. reflekto
ry, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, welur, 
alum. felgi, szyberdach, spoilery, RO, I właściciel, udokum. 
pochodzenie, - 26.500 zł. Bielawa, teł. 074/833-24-56 wie
czorem, 0603/29-38-99
SEAT TOLEDO GT, 1994 r„ 125 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
złoty metalic, 130 KM, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, lotka, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, kubełkowe fotele, reg. kierownica, •
16.500 zł lub zamienię na tańszy do 8.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-53-74, 0606/57-15-95
SEAT TOLEDO, 1994 r., 154 tys. km, diesel, granatowy, 
szyberdach. wspomaganie, radio, I właściciel w kraju, za
dbany, - 18.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/41-18-85, 
071/318-33-12 po godz. 21
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1800 ccm, kolor wiśniowy meta
lic, immobilizer, wspomaganie, ABS, centr. zamek, inst. ga
zowa, • 19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-43-20, 
0604/84-28-34
SEAT TOLEDO, 1994 r., 106 tyś. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, skórzane siedzenia, alum. felgi, stan 
b. dobry, - 18.500 zł. Sobótka, tel. 0602/254)1-06 
SEAT TOLEDO. 1994 r.. 144 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie kier., szyberdach. pełna dokumen

tacja, stan b. dobry, możliwość sprzedaży przez komis, -
20.500 zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77
SEAT TOLEDO GUC. 1994 r., 149 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, wrzosowy metalic. centralny zamek, radioodtwarzacz, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
ABS, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, immobilizer. ha
logeny, kubełkowe fotele, szyberdach, z Niemiec, stan ide
alny, - 21.000 zł. Sobótka, tel. 0604/14-21-23, 
0604/29-95-43
SEAT TOLEDO, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
platynowy metalic, wspomaganie kier., stan b. dobry, -
15.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-30,' 0607/60-82-38 
SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, biały, ku
piony w salonie, garażowany, przyciemniane el.śzyby, 
wspomaganie, immobilizer, centralny zamek, alarm. RO, •
18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-09-08
SEAT TOLEDO. 1994/95 r.. 141 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
czerwień meksykańska, 2 poduszki powietrzne, serwo, szy
berdach, centralny zamek, aluminiowe felgi. 4 zagłówki, 
hak, dzielona tylna kanapa, bez wypadku, atrakcyjny wy
gląd, pełna dokumentacja. - 22.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
0604/46-38-42
SEAT TOLEDO, 1995 r.. 2000 ccm. 16V el. reg. lusterka, 
podgrz. szyba, el. otw. szyby, komputer, ABS. 2 poduszki 
pow., RM + 6 głośników, alum. felgi. - 25.000 zł. Dzierżo
niów. teł. 074/832-40-88
SEAT TOLEDO. 1995 r. 105 tys. km. 1900 ccm. TDI. zie
lony metalic. 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, alum. 
felgi, RO, el. reg. lusterka podgrzewane, el. otw. szyby, 
regulacja świateł, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, 4 zagłówki, dzielona kanapa, - 27.800 zł. Gubin, 
tel. 068/359-33-76
SEAT TOLEDO. 1995 r., 157 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
czerwony, w kraju od 3 tygodni, bez wypadku, wspomaga
nie; serwo, el. reg. reflektory, podgrzewane, el. reg. luster
ka. zderzaki w kolorze nadwozia. - 19.000 zł. Mirsk. woj. 
jeleniogórskie, tel. 0606/50-08-90 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 95 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
wiśniowy metalic. 2 poduszki powietrzne, serwo, napina
cze pasów, hak, centralny zamek, dzielona tylna kanapa. 
4 zagłówki, bez wypadku, zadbany, pełna dokumentacja, -
23.800 zł. Nowa Ruda. tel. 0604/46-38-42 
SEAT TOLEDO XLi, 1995/97 r.. 59 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, wtrysk, perłowogranatowy metalic, katalizator, ABS. 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek, immobilizer. komputer pokładowy, obrotomierz, 
wszystkie el. dodatki, el. otw. szyberdach, zderzaki i spo
ilery w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości. I rej. w 
97 r. - 20.000 zł lub zamienię na tańszy. Głogów, tel. 
0605/66-80-47
SEAT TOLEDO; 1996 r.. 108 tys. km, czerwony, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi, 4x elektr. otw. szyby, po
duszka pow., RO + 6 głośników, ABS, welur, halogeny, za
dbany, atrakcyjny wygląd, serwisowany ASO, - 24.500 zł., 
woj. pomorskie, tel. 0602/78-38-94 
SEAT TOLEDO GT. 1996 r.. 2000 ccm, 16V, kolor wrzoso- 
wo-niebieski. wersja sportowa, pełne wyposażenie, atrakc. 
wygląd, - 19.900 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40. 
0607/43-70-34
SEAT TOLEDO SE, 1996/97 r„ 1800 ccm, niebieski meta
lic. - 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08.0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO, 1997 r„ 100 tys. km, 1900 ccm. TDI. srebr
ny metalic, RO + CO Kenwoód, 5-biegowy, ABS, wspoma
ganie kier., el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 2 po
duszki pow., sprowadzony w całości, I właściciel, kpł. do
kumentacja. 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa. - 33.000 
zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-27-47. 0603/86-71-15 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AG0210 www.autogielda.com.pl)
SEAT TOLEDO, 1997 r„ 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, I właściciel, 2 poduszki powietrzne, kli
matyzacja, ABS. skóra, pełne wyposażenie elektr., centralny 
zamek + pilot, aluminiowe felgi, halogeny, stan b. dobry, -
26.500 zł. Syców. teł. 062/785-36-81. 0603/92-75-63 
SEAT TOLEDO. 1997 r.. 91 tys. km. 1900 ccm. diesel, bia
ły, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szy
by, dzielona tylna kanapa, hak. halogeny, immobilizer. Ty
tan Lock. w kraju od 3 lat, I właściciel, stan b. dobry, - 29.000 
zł. Wrocław, teł. 071/328-26-39. 0601/65-68-69
SEAT TOLEDO, 1998 r.. 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, grana
towy, 110 KM. klimatyzacja, el. otw. szyby. el. reg. luster
ka, centr. zamek, wersja Magnus, alum. felgi, przyciem
niane szyby, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-35-51 
SEAT TOLEDO II, 1999 r„ 60 tys. km. 1800 ccm, 20VT bor
dowy metalic, pierwsza rej. w 2000 r., 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, alum. felgi. el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, ABS, EDS, alarm, centr. zamek. -
39.900 zł. Bielawa, teł. 074/833-59-38. 0608/32-14-66 
SEAT TOLEDO II. 1999/00 r.. 37 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D. granatowy. 4 poduszki pow.. ABS, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, pilot w kluczyku, - 54.000 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0603/92-74-61
SEAT TOLEDO, 2000 r., 12 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klima
tronic. tempomat, - 45.000 zł lub zamienię na busa. Ząb- 
kowice Śląskie, tel. 074/641-21-27. 0603/65-34-60

SIM CA
SIMCA MATRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 0609/294)6-06

SKODA
SKODA 105, 81 tys. km, 1300 po remoncie silnika, nowe 
opony, tłumik, 3 .stop*, RO, 2 głośniki, pasy bezwładno
ściowe, stan dobry, • 1.000 zł lub zamiana na uszkodzony. 
Legnica, tel. 0503/97-73-28
SKODA 100,1972 r., 120 tys. km, 998 ccm, czerwony, ga
rażowany, stan dobry, bez przeglądu, techn. sprawny, - 300 
zł. Miękinia, tel. 071/317-84-79 
SKODA 100 S. 1974 r.. 99 tys. km, 988 ccm, czerwony, 
mało eksploatowany, po starszej osobie, zadbany, spraw
ny, stan dobry, przegląd do 06.2002 r, - 700 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-55-53
SKODA 105 S. 1977 r.. benzyna, czerwona, inst. gazowa, 
przegląd do 01.2002 r., stan karoserii dobry, hak, dużo czę
ści zapasowych, - 800 zł. Wrocław, tel. 0502/33-70-39 
SKODA 105S, 1978 r., 46 tys. km. 1046 ccm. czerwony, 
stan dobry, garażowany, hak, po remoncie kapitalnym, 
nowy akumulator, bez przeglądu, -1.100 zł. Lubań, tel. 
075/722-60-54, 0502/11-89-35 
SKODA 120 L, 1978 r., 1200 ccm, biały. - 800 zł. Śmigiel, 
tel. 065/518-53-20 po godz. 15 
SKODA 105.1980 r., 1046 ccm. czerwony, zadbany, prze
gląd do 022002 r, - 950 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-77 
SKODA 105 L. 1980 r., czerwony, nowe hamulce, rozrusz
nik. hak, pasy bezwł.. pokrowce, dodatkowe felgi, stan do
bry, - 1.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-11, 
0604/86-28-28
SKODA 105L, 1981 r„ 79 tys. km, 1045 ccm, pomarań
czowy, techn. sprawny, • 1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/646-16-88
SKODA 105 S, 1981 r., 1046 ccm, benzyna, pomarańczo
wy. stan b. dobry, blacharka do poprawek. - 600 zł. Topola, 
tel. 074/817-40-64

SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, pia
skowy, w ciągłej eksploatacji, I właściciel, blach, bez rdzy, 
stan dobry, przegląd do 08.2001 r. -1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/783-29-43
SKODA 105 S. 1981/82 r.. 30 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, silnik z 88 r.. po remoncie, nowy ukł. hamulcowy 
i kierowniczy, nowe opony, nowe lampy, aparat zapłono
wy, nowe amortyzatory, rozkł. siedzenia, zagłówki, pasy 
bezwł., nowy ukł. hamulcowy, - 950 zł. Lubin, tel. 
076/847-50-57
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm. czerwo
ny, stan dobry, bez korozji, techn. sprawny, pokrowce, za
główki, dobre opony, pasy bezwł., książka serwisowa, brak 
przeglądu, - 390 zł. Wrocław, teł. 0607/63-23-05 
SKODA 105 L, 1982 r., 62 tys. km, 1020 ccm, kość słonio
wa. stan dobry, po remoncie silnika w 1999 r, - 800 zł. Gry
fów ŚL, tel. 075/781-41-08
SKODA 105 S, 1982 r., 1000 ccm, biały, stan dobry. RM. -
1.400 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 0607/08-64-41 
SKODA 105 S, 1982 r., pomarańczowy, stan dobry, bla
charka dobra, w ciągłej eksploatacji, po remoncie silnika, -
1.200 zł. Nowa Ruda. teł. 074/873-32-46 
SKODA 105 L. 1982/83 r., 5 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
niebieski, po remoncie silnika, plastikowe zderzaki, blachar
ka do poprawek, przegląd do 02. 2002 r, -1.000 zł. Wro
cław. tel. 071/784-33-46
SKODA 105 L, 1983 r„ 99 tys. km, 1046 ccm. benzyna, 
biała, I właściciel (kobieta), w ciągłej eksploatacji, po re
moncie kapitalnym silnika i instalacji elektrycznej w 97 r.. 
nowy akumulator (gwarancja), nowy rozrusznik, nowe po
ziome reflektory, stan opon b. dobry, pokrowce, części, 
kanister, bagażnik dachowy, ważny przegląd, - 950 zl. Wro
cław, tel. 783-39-80, 0601/09-75-80 
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, pomarańczowy, po re
moncie silnika, sprzęgła, rozrusznika, alternatora, wymie
nione amortyzatory, nowa pompa paliwa, RO, w ciągłej eks
ploatacji, na zachodnich tablicach -1.800 zł. Wrocław, tel. 
0603/45-88-40
SKODA 105 GL, 1983 r. kupiony w salonie w Niemczech, I 
właściciel, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/325-29-61 
SKODA 105 L, 1983 r„ 80 tys. km, 1040 ccm, niebieski, 
przegląd do 01.04.2002 r., nowy akumulator, .na chodzie’ , 
techn. sprawny, do remontu blacharki, opony i silnik w do
brym stanie, - 500 zł. Krzyż, tel. 067/256-56-17, 
0606/24-37-78
SKODA 105,1983 r„ 75 tys. km, 1046 ccm, benzyna, ko
lor piaskowy, garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-84-00 
SKODA 105 L. 1983 r.. 140 tys. km. 1043 ccm, pomarań
czowy, stan blach. b. dobry, po remoncie silnika w 1998 r. 
- 990 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, nowy typ, po 
remoncie silnika i skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony 
tłumik, halogeny, światła H4, światło .stop* na tylnej szy
bie, wymieniony olej i filtr, dmuchawa, radio z głośnikami, 
nowe tablice, kołpaki, nadkola, przegląd ważny do 08.2001 
r. -1.800 zł. Wrocław, teł. 071/355-14-80 
SKODA 105, 1983 r., • 800 zł lub zamienię na motocykl 
ETZ 250. Wschowa, tel. 065/540-58-09 
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 105,1983/84 r.. 1046 ccm. czarny, nadwozie mo
delu 120, po remoncie przedniego zawieszenia, nowe błot
niki, szyberdach, dodatkowe światło .stop*, aktualny prze
gląd, - 2.200 zł. Kłodzko, tel. 074/871-91-66 
SKODA 105 S. 1984 r.. 40 tys. km, 1100 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, oryg. blachy i lakier, RM i osprzęt, stan b. 
dobry - 1.500 zł. Karczów, gm. Dąbrowa Niemodl., tel. 
077/464-12-05
SKODA 105 S, 1984 r., biały, nowe opony, przegląd do 
1.2002 r. -1.500 zł. Lisowice. tel. 071/795-15-31 
SKODA 120 LS. 1985 r.. 1160 ccm, biała, stan dobry, nowe 
zawieszenie przednie i tylne, obrotomierz,- nowe klocki ha
mulcowe, akumulator i opony, stan dobry, przegląd do
12.2001 r„ nowe pokrowce, okrągłe zegary, RO, - 2.300 
zł. Legnica, tel. 076/866-45-95
SKODA 105 S, 1985 r., 1050 ccm, czerwony, przegląd do
03.2002 r.. nowy akumulator, stan dobry, - 1.250 zł. Gar- 
wół, gm. Wołów. tel. 071/3894)7-47
SKODA 105, 1985 r.. zielony, stan dobry, - 2.200 zł. Gu
bin, tel. 068/359-65-74
SKODA 105L, 1985 r.. 1100 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, RO. dużo nowych części, stan dobry, - 2.900 zł. Je
lenia Góra. tel. 075/767-37-21 
SKODA 105,1985 r. po remoncie silnika, -1.300 zł. Wro
cław. tel. 071/355-95-77
SKODA 130 L, 1986/87 r., 1300 ccm, bordowy, obrotomierz, 
zagłówki z przodu i z tyłu, el. otwierane szyby, pokrowce, 
radioodtwarzacz, szyberdach, listwy, kołpaki, stan b. do
bry, - 2.700 zł lub zamienię. Złoty Stok, teł. 074/817-57-93 
po godz. 20. 0608/49-74-01
SKODA 120 L, 1986/90 r., 40 tys. km, 1174 ccm, czerwo
na, stan dobry, po remoncie kapitalnym silnika, karoseria 
po małej poprawce, po wymianie progów i podłogi, kon
serwacja, RO, -1.900 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
SKODA 120, 1987 r„ 1000 ccm, zielony, stan b. dobry, 
radio, pokrowce, po lakierowaniu, blaszak, - 2.500 zł. Wro
cław. teł. 071/345-39-36. 0604/25-06-84 
SKODA 105,1987/88 r., 1140 ccm, czerwony, wymienione 
progi, pokrowce .miś*. RO. zagłówki, silnik - stan b. dobry, 
stan dobry, -.1.650 zł. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 
0600/80-93-05
SKODA 120 L, 1988 r., zielony, stan dobry. • 2.400 zl. Jesz- 
kowice. tel. 071/318-04-13
SKODA 120 L, 1988 r„ 1174 ccm, benzyna, jasnobeżowy, 
silnik i sprzęgło po remoncie, hak, RM, tylna szyba ogrze
wana, przegląd do 11.2001 r. - 2.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-05-53
SKODA 120 LS, 1988 r.. 100 tys. km, 1200 ccm, benzyna 
stan b. dobry, oryginalny lakier, bez korozji, - 2.400 zł. Nysa, 
tel. 077/433-10-62, 0604/68-43-18 
SKODA 120 L, 1988 r.. 94 tys. km. 1174 ccm, zielony, ra
dioodtwarzacz, światła przeciwmgielne, przegląd do
12.2001 r. - 2.500 zl. Dziećmorowice. gm. Walim, tel. 
074/847-35-27
SKODA 105 L, 1988 r.. jasnoszary, + części, • 3.000 zł. 
Głuchołazy, teł. 077/439-31 -42 
SKODA 105 LUX. 1988 r.. 90 tys. km. 1100 ccm. biały, 
nowe teleskopy, progi, hak, halogeny, dod. światła .sto
pu*, lampy nowy typ, zagłówki, pokrowce, radio, przegląd 
do 10.2001 r., zadbany, stan idealny, po remoncie silnika. 
-2.800 zł. Rawicz, tel. 0602/47-85-80 
SKODA 105 L, 1988 r„ 68 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
szałwiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan 
b. dobry, zadbany, - 3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 125 L. 1988/89 r.. 1200 ccm, beżowy, obrotomierz,
5-biegowy, zagłówki, deska rozdz. nowego typu, stan b. 
dobry, - 2.600 zł. Paczków. teł-. 077/431-75-02 
SKODA 120 L, 1989 r., 116 tys. km, 1174 ccm, benzyna, 
szaro-niebieska, nadkola, hak. oznakowana, konserwacja, 
rozkł. siedzenia, nowy akumulator, rozrusznik, alternator. 
RO, tylna szyba ogrzewana, - 2.650 zł. Lubin, tel. 
076/749-70-27
SKODA 105,1989 r. stan b. dobry, • 2.300 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Marcinowice, tel. 074/858-54-63 
SKODA 120 L, 1989 r.t 1174 ccm, granatowo-kremowy, 
insL gazowa, alarm, nowy akumulator (gwarancja), 4 gło
śniki. hak, wymieniono dużo częśd (nowych) + części za

pasowe. stan dobry, - 2.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-93-25, 0607/38-53-70 . ,
SKODA 120 LS.,1989 r., 1174 ccm. ciemnozielony, hak. 
baga>nik, przegląd do 01.2002 r, • 2.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-54-29
SKODA 125 L, 1989 r., 117 tys. km, 1200 ccm, niebie- 
sko-szary, alum. felgi, po wymianie łańcuszka rozrządu, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-34-15 po godz. 15 
SKODA 125 LX, 1989/90 r., 15 tys. km, 1200 ccm, brązo
wy, stan b. dobry, 5-biegowy, lampy trapezowe, nowe opo
ny, radioodtwarzacz + kolumny, trzecie światło .stop*, po 
remoncie silnika, I właściciel, szyberdach. atrakcyjny wy
gląd, - 4.850 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kamienica, 
woj. opolskie, tel. 0608/48-90-23 
SKODA 125L. 1989/90 r., 60 tys. km. 1174 ccm, benzyna, 
biały, 5-biegowy, hak, głośniki, akumulator, przegląd do
07.2001 r.. dodatkowe światło .stop", tylna szyba ogrze
wana. - 2.200 zł. Wrocław, tel. 328-73-30, 0606/53-76-99 
SKODA 125 LX, 1989/90 r.. 19 tys. km. 1200 ccm. brązo
wy, stan b. dobry, I właściciel, szyberdach, lampy trapezo
we, garażowany, radioodtwarzacz, - 4.900 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-55-46, 
0606/57-40-64
SKODA 120 LS, 1990 r.. 70 tys. km, benzyna, czerwony, 
garażowany, II właściciel, stan b. dobry, - 3.700 zł. Wykro
ty. tel. 0605/38-05-72
SKODA LXI, 1995 r., 65 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, biały, 
obrotomierz, centr. zamek, autoalarm, halogeny, dod. świa
tło .stop*, listwy boczne, RO + 4 głośniki, sygnalizator włą
czonych świateł, -15.500 zł. Wrocław, tel. 071/793-57-90 
SKODA FABIA. 2000 r.. 4 tys. km. 1400 ccm. 16V, srebr
ny. 5-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka - 43.500 zł. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
SKODA FAVORIT136L, 1989/90 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
biały, nowe sprzęgło, rozrząd, klocki, amortyzatory, RO, 
stan b. dobry, - 5.200 zł. Mieroszów, teł. 074/845-11-18, 
0603/10-19-48
SKODA FAYORIT, 1990 r., 116 tys. km. 1300 ccm. czarny. 
- 4.500 zł. Bodzanów, woj. opolskie, tel. 0603/89-87-21 
SKODA FAVORIT 135 L. 1990 r , 90 tys. km, 1300 ccm, 
bordowy, przegląd do 2002 r. - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-69-98, 0503/85-33-94 
SKODA FAVORIT, 1990 r.. 110 tys. km. 1300 ccm, biały, 
alarm, stan idealny, - 6.000 zł. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
SKODA FAVORIT, 1990/91 r.. 1300 ccm. biały, stan b. do
bry, - 6.000 zł. Złoty Stok. tel. 0600/85-16-94 
SKODA FAVORIT, 1991 r.. 29 tys. km. 1300 ccm. benzy
na, szary, stan b. dobry - 8.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-06-03
SKODA FAVORIT. 1991 r., 92 tys. km. 1300 ccm, szary, 
nowe amortyzatory, obrotomierz, reflektory przeciwmgiel
ne, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, II właściciel, stan 
b. dobry, • 5.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-84-44, 
075/713-01-69 po godz. 18
SKODA FAVORIT 135 LS. 1991 r.. 105 tys. km. 1298 ccm. 
piaskowy, stan bardzo dobry, szyberdach, zegar elektro
niczny, dodatkowe halogeny, tylna szyba ogrzewana, wy
cieraczka, obrotomierz, - 7.000 zł. Legnica, tel.- 
076/722-67-91
SKODA FAVORIT135,1991 r„ 83 tys. km, 1300 ccm. tur
kusowy. I właściciel, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0602/65-14-13 
SKODA FAVORIT136 L, 1991 r., 1300 ccm. niebieski, bez 
korozji, oznakowany, hak, wyłącznik zapłonu, kpł. dokumen
tacja, faktura zakupu, bez wypadku, 4 zagłówki, bagażnik.
5-biegowy, obrotomierz, przegląd do 4.2002 r„ pilne, - 5.600 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-26-51. 0604/89-58-64 
SKODA FAVORIT 136 L. 1991 r.. 70 tys. km. 1280 ccm. 
bordowy, garażowany, nowe opony i amortyzatory, po wy
mianie rozrządu, plastikowe nadkola, 4 zagłówki, bez wy
padku, nowe klocki hamulcowe, tylna szyba ogrzewana, 
radioodtwarzacz, przegląd do 2002 r., pokrowce, konser
wacja, zadbany, stan b. dobry, - 7.000 zł. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 0604/93-43-11
SKODA FAVORIT, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, stan b. dobry, - 6.500 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-01 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 78 tys. km, 1300 ccm. Pb/, nie
bieski, I właściciel, bez wypadku i korozji, nadkola, konser
wacja, lotka, obrotomierz, szyberdach. dzielona tylna ka
napa, stan b. dobry, - 6.700 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-06 
SKODA FAVORIT 135 LS, 1991 r.. 87 tys. km. 1300 ccm. 
biały. - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/30-28-56 
SKODA FAVORIT 135L. 1991 r.. 120 tys. km. benzyna, 
biały, bez wypadku. 4 nadkola. 4 zagłówki, nowe hamulce, 
obrotomierz, I właściciel, konserwacja, pokrowce, stan do
bry, przegląd do 04.2002 r. - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-73-63
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r.. 1300 ccm. benzyna, ja
snozielony, szyberdach, RM, tylna szyba ogrzewana, do
datkowe światło stopu, II właściciel, zadbany, stan b. do
bry, przegląd do 03. 2002 r, - 7.100 z\. Wrocław, tel. 
071/353-20-29 po godz. 19
SKODA FAVORIT LS, 1991 r.. 62 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, piaskowy, stan dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-27-98
SKODA FAVORrr. 1991 r.. 86 tys. km. 1300 ccm. bordo
wy, stan techn. dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/789-63-12
SKODA FAVORIT. 1991 r.. 56 tys. km. 1300 ccm. biały, 
garażowany, zadbany, inst gazowa,.stan b. dobry, - 6.700 
zł. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
SKODA FAVORIT 135, 1991 r.. 112 tys. km, 1300 ccm. 
groszkowy, II właściciel, bez wypadku. - 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0603/93-89-90
SKODA FAVORIT, 1991 r., 82 tys. km, 1289 ccm. biały, 
stan dobry, katalizator, radioodtwarzacz, pełna konserwa
cja, przegląd do 12.2002 r, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-17-69
SKODA FAVORIT135 L, 1991/92 r„ 34 tys. km. 1300 ccm. 
kolor groszkowy, po remoncie kapitalnym silnika, nowe opo
ny i felgi przednie, hak hol., zadbany, garażowany, - 6.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 0605/14-30-03 
SKODA FAVORIT, 1991/92 r., 75 tys. km. 1300 ccm. po
pielaty, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, nowy 
akumulator (gwarancja), nowe amortyzatory, obrotomierz, 
stan techn. b. dobry, - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/846-90-99, 
0603/56-04-81
SKODA FAVORIT GL. 1991/92 r., 36 tys. km. 1300 ccm. 
benzyna, bordowy, katalizator, oznakowany, radioodtwa
rzacz, I właściciel, alarm, z salonu, bez wypadku, serwiso
wany. udokumentowany przebieg, • 8.400 zł. Paczków, tel. 
077/431-77-52, 0602/67-58-35 
SKODA FAVORIT135 L, 1991/92 r., 75 tys. km. 1300 ccm. 
benzyna, wiśniowy, nowy akumulator i opony, nowe amor
tyzatory, kubełkowe fotele, obrotomierz, tylna szyba ogrze
wana, stan b. dobry, - 7.200 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-60-22. 0606/85-92-83 
SKODA FAVORIT 135 L. 1991/92 r.. 60 tys. km. kolor wi
śniowy, - 8.000 zł lub zamienię na Fiata CC lub Tico. Wro
cław. tel. 071/354-09-58
SKODA FAVORIT 135 LS. 1992 r.. 79 tys. km. niebieski. 
RO. dzielone tylne siedzenia, obrotomierz, tylna-styba 
ogrzewana, I właściciel, garażowany. - 7.300 zł. Dzierżo
niów. tel. 0608/03-29-68, 074/831-09-47 
SKODA FAVORIT135 LS. 1992 r.. 72 tys. km. kolor grafi
towy, halogeny, dzielona tylna kanapa, RO. obrotomierz, 
wycieraczka tylnej szyby, garażowany, konserwacja, nowe 
opony. - 8.300 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-08,0600/13-57-16 
SKODA FAVORIT. 1992 r. 1300 ccm. biały, wyłącznik zapł..
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Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

po przeglądziej-nowe opony, garażowany, stan b. dobry, •
6.800 zł. Mirków, tel. 071/315-13-47
SKODA FAVORIT LS. 1992 r.. 93 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna. niebiesko-zielony. zadbany, atrakcyjny wygląd, halo
geny. obrotomierz, spoilery, stan techn. b. dobry, oznako
wany, - 7.400 zl. Wrocław, tel. 0601/94-67-96 
SKODA FAVORIT LX, 1993 r„ 1300 ccm, benzyna, bordo
wy, welurowa tapicerka, RO, bagażnik, nadkola. - 9.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-69*41
SKODA FAVORIT, 1993 r.. 84 tys. km, niebieski, konser
wacja, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, alarm + 2 
piloty, - 8.700 zł. Wrocław, tel. 795-43-52 
SKODA FAVORIT LX, 1993 r., 85 tys. km. 1289 ccm, śliw
kowy. inst. gazowa, szyberdach, oznakowany, alarm, hak,
- 9.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-71-91 po godz. 19. 
0605/31-54-14
SKODA FAVORIT 135 LS, 1993 r.. 80 tys. km, 1300 ccm. 
bordowy, bez wypadku, - 9.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-71-65 w godz. 10-18 
SKODA FAVORIT, 1994 r., 95 tys. km, 1300 ccm, zielony, 
ważny przegląd, zadbany, kierowca niepalący, RO, pokrow
ce. stan b. dobry, • 11.000 zł. Czarnowąsy, woj. opolskie, 
tel 0501/01-04-43
SKODA FAVORIT LXi, 1995 r., 70 tys. km, 1300 ccm. zie
lony, garażowany, listwy boczne, RO, konsola, stan techn.' 
b. dobry, - 15.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-50 
SKODA FEUCIA, 1995 r.. 66 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, model z grudnia, centr. zamek, alarm, radioodtwarzacz,
* 15.600 zł. Doruchów, teł: 062/731-52-19
SKODA FELICIA, 1995 r., 68 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, hak, listwy boczne, RO, nowy aku
mulator (gwarancja), - 15.200 zł. Międzybórz, tel. 
062/785-69-36

wy, kupiony w salonie, immobilizer, Mul-T-Lock, oznako
wany, - 13.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-24-26 
SKODA FELICIA, 1995 r., 52 tys. km, 1300 ccm kupiony w 
salonie, immobilizer. książka serwisowa, garażowany, stan 
b. dobry, - 14.500 zł. Tymowa, tel. 076/843-40-31 
SKODA FELICIA, 1995 r.. 60 tys. km, 1298 ccm, biały, I 
właściciel, - 14.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-65-27 
SKODA FELICIA LXI, 1995/96 ę.. 60 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, granatowy, stan b. dobry, garażowany, alarm, 
centr. zamek, haiogeny, listwy boczne, nowe opony letnie, 

^ rw is o w a n y r łł^ ła & ic ie h “ 16-;O00"Zł:-Pieńsk, teł. - 
075/778-66-29
SKODA FELICIA, 1995/96 r., 1300 ccm, granatowy, alter
nator, kupiony w salonie, immobilizer, owiewka, oznako
wany, - 13.000 zl. Polkowice, tel. 076/749-24-26 
SKODA FELICIA KOMBI. 1996 r., 66 tys. km, 1289 ccm, 
biały, bezwypadkowy, I właściciel, • 16.500 zł. Opole. tel. 
077/441-19-12. 0603/07-07-94 
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 KOMBI, 1996 r., 50 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, granatowy, I właściciel, z salonu, bez wypadku, 
garażowany, - 17.700 zł. Unikowice, tel. 077/431-75-17, 
0606/40-36-78
SKODA FELICIA, 1996 r., 68 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, z salonu, bez wypadku, oryginalny lakier, stan 
silnika i blacharki b. dobry, zadbany, garażowany, -15.800 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 58 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, oznakowa
ny, alarm + pilot, blok. skrzyni biegów, serwisowany, gara
żowany, kpi. dokumentacja^ nowy ukł. wydechowy i klocki 
ham., stan b. dobry - 18.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56, 
0607/71-98-02
SKODA FELICIA LXI, 1997 r„ 1300 ccm. wtrysk, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, oryg. la
kier, bez wypadku, welurowa tapicerka, listwy boczne, RO, 
nadkola, pełna konserwacja, garażowany, zadbany. -
17.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-28-37, 
0606/17-03-92
SKODA FELICIA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, niebieski,
I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, 
Tytan Lock, immobilizer. listwy boczne, stan b. dobry, -
18.700 zł. Chróścice, woj. opolskie, tel. 0602/18-60-68 po 
godz. 14
SKODA FELICIA. 1997 r., 71 tys. km. 1300 ccm, granato
wy, centr. zamek, welurowa tapicerka, I właściciel, rozkła
dane fotele, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 16.800 zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
SKODA FELICIA GLXI, 1997 r„ 58 tys. km, 1300 ccm, zie
lony metalic, I właściciel, garażowany, serwisowany, centr. 
zamek, alarm, immobilizer. dodatkowe światło .stop”, RM, 
felgi z oponami zimowymi, stan b. dobry, -19.500 zł. Krap
kowice, woj. opolskie, tel. 0502/61-45-75 
SKODA FELICIA GLXI, 1997 r., 52 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
srebrny metalic, kupiony w salonie, garażowany, I właści
ciel, centr. zamek. RO. nadkola, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 18.500 zł. Ludwikowice, tel. 074/871 -63-69 
SKODA FELICIA GLX, 1997 r., 65 tys! km, 1600 ccm, VW, 
wtrysk, granatowy, kupiony w salonie, serwisowany, I wła
ściciel, welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm, stan b. 
dobry, - 20.000 zł. Wrocław, teł. 0602/58-18-58 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1997 r„ 94 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, granatowy, blokada skrzyni biegów, immobilizer, 
konsola środkowa, listwy boczne, nowy układ wydechowy, 
bez wypadku, dodatkowy komplet opon zimowych, stan b. 
dobry, - 16.200 zł. Wrocław, tel. 0604/40-41 
SKODA FEUCIA KOMBI. 1997/98 r., 60 tys. km. 1300 ccm, 
MPi, ciemnowiśniowy, garażowany, zadbany, stan idealny,
• 18.900 zł lub zamienię na Poloneza z 1996 r., do 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-70-79
SKODA FEUCIA LXi, 1997/98 r., 39 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, zielony metalic, I właściciel, z salonu, listwy boczne, 
bez wypadku, garażowany, faktura zakupu, RO, książka 
serwisowa, dzielona tylna kanapa, serwisowany, kierowca 
niepalący, stan idealny, -18.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-51-46, 0607/42-44-14 
SKODA FELICIA, 1998 r., 42 tys. km, 1300 ccm, perfowo- 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, radioodtwarzacz 
z rds, konsola, sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, za
dbany, stan bardzo dobry, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/58-23-59
SKODA FELICIA GLX, 1998 r., 26 tys: km, 1600 ccm. srebr
ny metalic, serwisowany, garażowany, bez wypadku. I wła
ściciel, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 25.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-26-54 po godz. 18 
SKODA FELICIA, 1998 r., 52 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, 
czerwony, kupiony w salonie, oryginalny lakier, pełna do
kumentacja, I właściciel, szyoerdach, aluminiowe felgi, 
alarm, pełna dokumentacja, drewno, Mul-T-Lock, nowe, -
21.400 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64. 0606/13-93-48 
SKODA FEUCIA LX. 1998 62 tys. km. 1600.ccm. bor
dowy metalic. wspomaganie kierownicy, instalacja radio
wa. konsola, listwy, chlapacze, oznakowany, bez wypad
ku, serwisowany, stan b. dobry, - 20.800 zł. Legnica, tel. 
076/854-53-30

SKODA FEUCIA LX, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, biały,
I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, alum. felgi, 
halogeny, immobilizer, RO Blaupunkt, listwy boczne, nad
kola, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-58-57. 
0608/10-50-87
SKODA FEUCIA KOMBI. 1998 r., 87 tys. km. 1600 ccm, 
srebrny metalic, alarm, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
relingi dachowe, wspomaganie kier., garażowany, serwi
sowany, stan b. dobry, bez wypadku. - 20.700 zł. Wrocław, 
tel. 0601/50-70-28
SKODA FEUCIA GLX, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właści
ciel, kupiona w salonie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 350-83-75, 
0501/63-17-10
SKODA FEUCIA. 1998/99 r.. 54 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
zielony metalic, bez wypadku, nowy model, I właściciel, 
Mul-T-Lock, 5-biegowy, relingi dachowe, nowe opony, pla
stikowe nadkola, serwisowany, z salonu, alarm, atrakcyjny 
wygląd, stan techn. b. dobry, • 20.900 zł. Sobótka, tel. 
0601/15-66-99
SKODA FEUCIA, 1999 r., 45 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, I właściciel, serwisowany, książka 
serwisowa, garażowany, RO. immobilizer, alarm, opony zi
mowe i inne dodatki, - 22.900 zł. Brzeg, tel. 077/416-55-07 
SKODA FELICIA, 1999 r., 36 tys, km, 1300 ccm, GLXi, 
bordowy metalic, poduszka pow., centr. zamek, - 22.000 
zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-39-72 £
SKODA FEUCIA LXI, 1999 r.f 18 tys. km. 1300 ccm, MPI, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, RO 
+ panel, listwy boczne i na progach, nadkola, dzielona tyl
na kanapa, dodatkowe światło .stop” w bagażniku, immo
bilizer, bez wypadku, stan b. dobry, - 22.800 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/641-30-40
SKODA FEUCIA KOMBI. 1999 r., 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic. RM z panelem, aluminiowe felgi, relingi da
chowe, hak, c.z., wspomaganie, pokrowce, • 23.500 zł. 
Oława, tel. 071/313-87-75, 0602/44-86-10 
SKODA FEUCIA. 1999 r., 44 tys. km, 1300 ccm, zielony, 
centr; zamek, immobitizer, welurowa tapicerka, dzielona tyl
na kanapa, halogeny, • 21.300 zł. Radakowice, tel. 
071/317-78-26, 0602/47-20-69 
SKODA FEUCIA KOMBI. 1999 r.. 30 tys. km, 1300 ccm. 
wtrysk, kolor lazurowy metalic, I właściciel, serwisowany,

Wrocław, tel. 071/355-30-71, 0605/35-91-45 
SKODA FELICIA KOMBI, 1999/00 r., 20 tys. km. 1300 ccm, 
granatowy, homologacja na ciężarowy, - 25.000 zł. Lubin, 
tel. 0607/24-40-69
SKODA FEUCIA, 2000 r.. 12 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie kier., konsola, centralny zamek, 
halogeny. - 32.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-41. 
0601/97-56-30
SKODA FELICIA KOMBI. 2000 r., 118 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, błękitny metalic, bogate wyposażenie, homologa- 

- cjana ciężatowy, odstąpię leasing^ 6.000 zł. Zielona-Górar - 
tel. 068/320-69-45, 0607/15-19-69 
SKODA FORMAN, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, - 7.300 zł. Paczków, tel. 077/431-71-12, 
0606/13-55-80
SKODA FORMAN, 1992/93 r., 1300 ccm, ciemnoszary, 
stan b. dobry, nowe opony, obrotomierz, dzielona tylna 
kanapa, serwisowany, - 8.500 zł. Oława, tel. 071/313-90-43 
SKODA FORMAN, 1993 r., 108 tys. km? 1300 ccm, benzy
na. niebieskf, kupiony w salonie, radio, konserwacja, - 8.900 
zł. Lubin, tel. 076/844-24-07
SKODA FORMAN, 1993 r., 102 tys. km, 1300 ccm, biały, 
instalacja gazowa, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-68, 
0601/50-78-27
SKODA FORMAN. 1993 r.. 1300 ccm. biały. - 5.800 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-12-41 
SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, zielony, kombi, 
inst. gazowa, katalizator, zadbany, - 8.900 zł lub zamienię 
na inny samochód. Wołów. tel. 071/389-48-06 
SKODA OCTAVIA. 1998 r.. 45 tys. km, 1600 ccm, perłowy 
metalic, wspomaganie, poduszka powietrzna, reg. kierow
nica, immobilizer, centr. zamek, reg. siedzeń, radioodtwa
rzacz, podgrzewana tylna szyba. - 31.500 zł lub zamiana 
na tańszy. Kalisz, tel. 062/766-28-15, 0602/35-13-72 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, ,75KM, centralny zamek, alarm, radioodtwarzacz, wspo
maganie kier., poduszka pow., I właściciel, bez wypadku, 
garażowany, - 33.000 zł. Wrocław, tel, 0601/41-30-88 
SKODA OCTAVIA KOMBI SLX, 1998/99 r„  85 tys. km. 1800 
ccm, benzyna, czerwony, ABS, EDS, alum. felgi, klimaty
zacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, komputer, centr. 
zamek + pilot, serwo, el. reg. lusterka, alarm, el. otw. szy
berdach, I właściciel, bez wypadku, - 43.000 zł lut) zamie
nię na mniejszy. Wrocław, tel. 351-77-14, 0601/73-95-00 
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, SR, 
zielony metalic, kupiony w kraju, serwisowany, centralny 
zamek, wspomaganie kier., ABS, komputer, poduszka po
wietrzna, inne, - 36.000 zł. Oława, tel. 071/303-01-89, 
0603/70-11-82
SKODA RAPID, 1984 r„ 146 tys. km. 1200 ccm. cżerwo- 
ny, 2-drzwiowy. po remoncie silnika, - 1.700 zł. Wrocław, 
tel. 0502/34-22-06
SKODA RAPID 136,1988 r., 1300 ccm, biały, 2-drzwiowy, 
wersja sportowa, bez wypadku, II właściciel, przegląd do
12.2001 r., stan dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
0602/74-50-09

SUBARU
SUBARU SEDAN GL 4WD, 1985 r., 1782 ccm, jasnonie
bieski, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, reguł, fotel kierow
cy, klimatyzacja, stan b. dobry, - 5.500 zł. Szklarska Porę
ba, tel. 075/717-33-81 po godz. 18 
SUBARU IMPREZA, 1998 r., 108 tys. km, 1994 ccm, tur
bo, niebieski, klimatyzacja, 218 KM, 4WD, w kraju od
01.2001 r, - 65.000 zł. Środa Śląska, tel. 0603/07-18-70 
SUBARU JUSTY, 1987 r., 97 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 
5-biegowy, szyberdach, - 3.900 zł. Zdziechowice, gm. Go
rzów Śl., tel. 034/359-35-19

S U Z U K I
SUZUKI ALTO, 1989 r.. 120 tys. km. 800 ccm. czerwony, 
stan dobry. - 5.500 zł. Twardogóra, tel. 071/315-96-88 
SUZUKI ALTO, 1996 r., 70 tys. km, 800 ccm, granatowy, 
kupiony w kraju, oszczędny, alarm, Mul-T-Lock, przegląd 
do maja 2002 r., stan b. dobry. • 12.000 zł. Kraków, tel. 
0501/77-77-37
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 88 tys. km, 800 ccm. benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, zadbany, • 7.200 zł. Brzeg. tel. 
077/416-18-05
SUZUKI MARUTI, 1994 r., 76 tys. km. 800 ccm, szary me
talic. kupiony w salonie, I właściciel. • 8.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-46-35
SUZUKI MARUTI. 1994 r., 59 tys. km, 800 ccm. biały, 
5-drzwiowy. nowe opony, hamulce i akumulator, - 9.500 zł. 
Legnica, tel. 076/721-64-81
SUZUKI SWIFT SEDAN. 1991 r.. 1600 ccm, 16V, biały, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 1.400 DEM. Gubin, tel. 
0603/29-19-51
SUZUKI SWIFT GS. 1992 r., 74 tys. km. 1300 ccm.^rana-

towy, na białych tablicach, serwisowany w Niemczech, stan 
idealny, nowe opony, nowy ukił. wydechowy -1:750 DEM. 
Legnica, tel. 076/855-20-21. 0503/70-67-17 
SUZUKI SWIFT, 1992 r.. 993 ccm, czerwony. 3-drzwiowy, 

'ekonomiczny, stan b. dobry, • 8.500 zł. Wałbrzych, teł. 
074/665-15-66
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 86 tys. km, 1000 ccm. czerwony,
4-drzwiowy. alarm + pilot, RM, bez wypadku, zadbany, •
16.500 zł. Legnica, tel. 0503/66-18-92, 0608/23-76-74 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, na białych tablicach - 2.900 DEM: Zgorze
lec, tel. 0604/34-07-09

SYRENA
SYRENA 104, 1972 r., 850 ccm, zielony, stan dobry, „na 
chodzie', brak dokumentacji, - 400 zł. Targoszyn, woj. le
gnickie, tel. 0606/44-22-73
SYRENA 105 CABRIO. 1974 r.. 50 tys. km, 850 ccm, srebr
ny, legalnie zarejestrowany kabriolet, przegląd ważny do 
końca kwietnia 2002 r., przerobiony tył • „skrzydlak", sze
rokie koła, fotele, zniżka 50% OC, - 1.500 zł. Poznań, tel. 
0602/21-36-58
SYRENA 105 LUX, 1982 r., 13 tys. km, beżowy, oryginal
ny, bez przeróbek, oryg. lakier i przebieg, do wymiany błot
niki (skorodowane), plomby na silniku i prędkościomierzu. 
- 450 zł. Wrocław, tel. 071/357-08-91

TALBOT
TALBOT HORIZON, 1982 r., .1100 ccm. benzyna, niebie
ski metalic, po remoncie silnika i blacharki, * 1.700 zł. Gło
gów. tel, 076/834-83-61
TALBOT HORIZON. 1983 r.. 1900 ccm, czerwony. 5-bie- 
gowy, 5-drzwiowy, do poprawek lakierniczych, silnik w b. 
dobrym stanie, - 1.600 zł. Wieruszów, tel. 062/784-11-31 
TALBOT SAMBA CABRIO, 1980 r.f 130 tys. km, 1400 ccm, 
czarny? alum. felgi, el. otw. szvbv. RO. atrakc. wygląd. -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-41-62. 0600/62-77-07 
TALBOT TAGORA. 1984 r., 2000 ccm. benzyna, niebieski 
metalic. inst. gazowa, duża limuzyna, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, - 500 zł lub zamienię. Ochla, 
woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02, 0600/38-58-99

TAW RIJA
TAWRWAr199Tr;, HOOTEmrczerwony; stan dobTy, - 1900' 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-89, 0601/08-78-58 
TAWRIJA ZAZ, 1996 r., 160 tys. km. 1100 ccm. beżowy, 
bez korozji, RO, Mul-T-Lock, konserwacja, garażowany, •
5.500 zł. Wrocław, tel. 367-88-55, 0605/13-52-21 
TAWRIJA ZAZ, 1997 r.f 12 tys. km. 1100 ccm, granatowy 
metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, bez wy
padku, przegląd do 2002 r., katalizator, nadkola, blokada 
skrzyni biegów, zagłówki, pokrowce, inst. radiowa + 2 gło
śniki, pasy bezwł., 5-osobowy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-15-50 ,

TOYOTA
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 68 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
jasnozielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, centralny zamek, alarm, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, ha
logeny, kupiony w salonie, serwisowany, - 41.500 zł. Wro
cław, teł. 071/316-84-69 po godz. 17, 0603/81-40-97 
TOYOTA AVENSIS SEDAN. 1998 r„ 28 tys. Jem. 18Ó0 ccm. 
16V. granatowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 
poduszka pow., wspomaganie, welurowa tapicerka, halo
geny, welurowa tapicerka, wykończenia w drewnie. - 38.700 
zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
TOYOTA CAMRY KOMBI. 199ffr„ 2000 ccm, turbo D, szary 
metalic, roleta,, relingi dachowe, wspomaganie. • 9.400 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTA CAMRY KOMBI GL. 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic. stan techn. b. dobry, ABS. centralny za
mek, ekonomizer, katalizator, 5-biegowy, radio, el. otwie
rane szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, we
lurowa tapicerka, klimatyzacja, zderzaki w kolorze nadwo
zia, roleta, pełna dokumentacja, • 12.500 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
TOYOTA CAMRY, 1991 r., 30 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary metaiic. wspomaganie, nowe amortyzatory (ty), nowe 
tarcze, klocki hamulcowe. - 8.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-92-51
TOYOTA CAMRY. 1992/93 r. 160 tys. km. 2200 ccm. bor
dowy metalic, zadbany, stan tech. bardzo dobry, wspoma
ganie, klimatyzacja, tempomat, el. btw. szyberdach, centr. 
zamek, alum. felgi, RO, elektr. otw. szyby, poduszka pow., 
dodatkowo komplet kół zimowych, - 23,000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/24-84-45 lub 344-50-66 po 18 
TOYOTA CAMRY. 1995 r.. 120 tys. km. 2200 ccm, benzy
na, perowy metalic, ABS, klimatyzacja, pena elektryka, tem
pomat, centr. zamek, alarm, pod. powietrzna, wspomaga
nie, reg. kie row nica^ 32.000 zł. .Czarny Bór, tel. 
074/845-03-63
TOYOTA CAMRY GOLD, 1996 r., 90 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, czarny, el. otwierane szyby. el. reguł, lusterka, 
klimatyzacja, ABS, tempomat, alarm, centralny zamek, im
mobilizer, 2 poduszki pow., ciemne szyby, automatic, ga
rażowany, wersja amerykańska. - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-35-24, 0602/74-71-60 
TOYOTA CARINAII, 1988 r„ 198 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, biały metalic, 5-biegowy, wspomaganie, nowe opo
ny i akumulator, hak, garażowany, I właściciel w kraju (nie
palący), sprowadzony w 1996 r, • 7.000 zł. Chwalibożyce. 
gm. Oława, teł. 071/301-46-42 
TOYOTA CARINA II KOMBI. 1989 r.. 145 tys. km. 1600 
ccm. 16V, szary metalic. alarm, wspomaganie kier., cen
tralny 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 GLI. 1991 r., 2000 ccm, bordowy me
talic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, RM, hak, -12.800 
zł. Wrocław, teł. 071/354-34-09, 0604/81-36-85 
TOYOTA CARINA II, 1991/92 r. 130 tys. km, 1600 ccm, 
16V, szafy metalic. el. otw. szyby i szyberdach. el. reg. lu
sterka, spoiler ze światłem stopu, alarm, centr. zamek, 
Mul-T-Lock, radio z CD. welurowa tapicerka, garażowany, 
książka serwisowa, kupiony w salonie, - 16.500 zł. Lubin, 
tel. 076/847-53-29 t
TOYOTA CARINA II. 1991/94 r., 173 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, 16V, jasnoniebieski metalic, sedan. zadbany, ga
rażowany. alarm + pilot, centralny zamek + pilot. hak. wspo
maganie kier., ekonomizer, nowy akumulator, nowe paski i 
oleje, przegląd do 03.2002 r, - 11.000 zł. Kowary, tel. 
075/643-90-88
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 180 tys. km. 2000 ccm. bor
dowy metalic, inst. gazowa, ABS, Klimatyzacja, poduszka.

pełna el., el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, skórza
na kierów., 5-drzwiowy. hak, RM, nowe sprzęgło i amorty
zatory (2 lata gwarancji) - 20.500 zł lub zamienię na inny - 
do 15.000 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02, 0605/69-96-37 
TOYOTA CARINA. 1993 r.. 1600 ccm, biały, - 19.000 zł. 
Jawor. tel. 076/870-33-97
TOYOTA CARINA KOMBI. 1993 r.. 140 tys. km. 1600 ccm, 
16V, GLI, granatowa metalic, 4AFE, el. otw. szyby, luster
ka, dach, centr. zamek + alarm + pilot, RO z RDS, kpi. kół 
zimowych i letnich, po wymianie świec, pasków, filtrów, prze
glądy i serwis w ASO, - 24.900 zł lub zamienię na tereno
wy. Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59, 0606/40-78-15 
TOYOTA CARINA E. 1993 r„ 121 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
wiśniowy, 5-drzwiowy, składak, wspomaganie kier., luster
ka i zderzaki w kol. nadwozia, regulowana kierownica, eko
nomizer, garażowany, zadbany, -18.000 zł. Łagiewniki, tel. 
071/393-96-37
TOYOTA CARINA. 1993 r.. 95 tys. km, -1600 ccm. 16V, 
jasnoniebieski, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, kpi. dokumentacja, immobilizer, atrakc. wygląd, -
17.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-85-36
TOYOTA CARINA E, 1993/94 r., 187 tys. km, 1600 ccm. 
ciemnozielony metalic, inst. gazowa, autoalarm, centr. za
mek, hak hol., wspomaganie, • 21.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 060J/72-99-51
TOYOTA CARINA E SEDAN. 1994 r., 110 tys. km, zielony 
metalic, ABS, wspomaganie, poduszka powietrzna, regu- 
łowna kierownica, centralny zamek, - 22.500 zł. Góra, tel. 
0603/70-95-52 i 065/543-23-68 
TOYOTA CARINA, 1994 r.. 110 tys. km. 1600 ccm. VA- 
LVE, czerwony metalik, inst. gazowa, ABS, poduszka pow., 
pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, centr. za
mek, alarm, stan b. dobry, • 24.000 zł łub zamienię na inny. 
Niekarzyn, woj. zielonogórskie, tel. 0603/44-43-11 
TOYOTA CARINA E. 1994 r., 115 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
szampański metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, immobilizer, blok. skrzyni biegów - 24.500 zł. Oława, 
tel. 0502/22-67-48
TOYOTA CARINA KOMBI, f 994'r.' 2001ys_. km, 2000 cćm. 
diesel, biały, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
RM, alarm. - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0501/47-70-15 
TOYOTA CARINA E SEDAN. 1994 r. 140 tys. km. 2000 
ccm, 16V, granatowy, pełne wyposażenie el., ABS. klima- 
tyzacja, welurowa tapicerka. alum. felgt. kupiony w kraju, ■» •
24.000 zł. Lubsza, tel. 077/411-85-50
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 135 tys. km, 2000 ccm, die
sel, zielony metalic, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, alum. 
felgi, wspomaganie, RO Panasonic, stan b. dobry. - 23.900 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-56-34 po 16 
TOYOTA CARINA E. SEDAN, 1995 r., 125 tys. km. 1600 
ccm, 16V, brązowy metalic. kupiony w salonie, pełne wy
posażenie elektryczne, ABS, klimatyzacja, alarm. • 27.000 
zł lub zamienię na inny, do 10.000 zł. Lubin, tel. 
0601/70-55-12
TOYOTA CARINA~Er1995Tr, 631ys. km, 1600 ccm, 16V, - 
perłowogranatowy. sprowadzony w całości, oclony, rok w 
kraju, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, książka ser
wisowa, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, immobilizer, 
webasto, RO Pioneer, zadbany, • 26.000 zł. Świdnica, tel. 
0607/36-73-93
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm. GLi, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimaty
zacja. ABS. alarm + pilot, - 25.500 zł. Wołczyn, woj. opol
skie. tel. 0603/16-88-52
TOYOTA CARINA KOMBI. 1996 r.. 90 tys. km. 1600 ccm. 
klimatyzacja, ABS, pełne wyposaż, elektryczne, stan b. do
bry, - 35.000 zł. Żary, tel. 068/374-81-21 
TOYOTA CARINA SEDAN. 1996 r.. 2000 ccm. bordowy 
metalic, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alum. 
felgi. ABS, RM, bez wypadku, stan idealny, - 31.000 zł. 
Lubin. tel. 076/846-55-83, 0601/30-77-66 
TOYOTA CARINA. 1996/97 r. 67 tys. km, 1600 ccm, Kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek + pilot, alarm, RO Pioneer, 
klimatyzacja,-stan b. dobry, - 29.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-23-48
TOYOTA CARINA E. 1997 r., 96 tys. km. 2000 ccm. turbo 
D, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, 2*pod. powietrzne, 
pełna elektryka, alum. felgi, halogeny, RO, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, reg. kierownica, alarm, garażowany, •
37.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-28-67, 
0601/83-91-73
TOYOTA CEUCA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna + gazlrae- 
bieski, sportowa sylwetka, aluminiowe felgi, otw. światła, 
obrotomierz, zadbany, inst. z butlą toroidalną, zarejestro
wany, stan b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CEUCA, 1983 r„ 1600 ccm, benzyna, czarny, 
zarejestrowany, • 3.300 zł. Lewin Brzeski, tel. 
0605/08-03-37
TOYOTA CEUCA, 1989/96 r.v 168 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
czerwony, alum. felgi, alarm, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, ciemne szyby, nowy akumulator (gwarancja),A 9.900 
zł. Głogów, tel. 0605/33-86-68 
TOYOTA CELICA. 1990/91 r.. 140 tys. km, 2000 ccm. bia
ły, stan b. dobry, - 21.000 zł lub zamienię. Gubin, teł. 
0604/09-79-51
TOYOTA CELICA, 1990/91 r„ 1600 ccm. 16V, czerwony, 
alum. felgi, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, - 16.000 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/854-97-59 
TOYOTA CELICA. 1991 r„ 170 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, 
RM Sony ■+ 4 głośniki, składana kanapa, alarm, oznako
wany, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-52-56, 
0601/22-91-72
TOYOTA CEUCA. 1994 r.. 70 tys. km, 2000 ccm. srebrny, 
pełne wyposażenie, zawieszenie rajdowe, - 39.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-31-72
TOYOTA COROLLA, 1980 r.. 80 tys. km. 1300 ccm, brą
zowy metalic, stan dobry, nowe tablice rejestracyjne, 
5-drzwiowy, przegląd do 09.2001 r., po remoncie silnika, 
nowe klocki ham, - 2.400 zł lub zamienię na mniejszy. Wro
cław, tel. 071/783-00-22
TOYOTA COROLLA, 1984/85 r„ 174 tys.' km, 1600 ccm, 
benzyna, beżowy metalic, 5-biegowy, regulowana kierow
nica, welurowa tapicerka, RO + 4 głośniki, sprowadzony w 
całości, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 5.900 zł lub 
zamienię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-31, 0604/36-35-85 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r., 1800 cćm, diesel RO, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, zegarek, stan techn. dobry, - 5.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-92-98 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 180 tys. km, 1800 ccm, die
sel, brązowy metalic, 5-drzwiowy, hatchback, szyberdach, 
5-biegowy, oryg. RO, stan silnika b. dobry, • 5.300 zł. Zło
toryja. tel. 076/878-74-15. 0608/37-52-21 
TOYOTA COROLLA. 1986 r.. 230 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, nowe hamulce i wtryskiwacze, szyberdach. 
atrakc. wygląd, zadbany, RO, wymieniony pasek rozrzą
du, stan blacharki i ogólny b. dobry, • 7.500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-44-54, 0608/28-24-06 
TOYOTA COROLLA. 1986 r., 1600 ccm, diesel, brązowy 
metalic, RM Toyota, szyberdach, - 5.300 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-74-15
TOYOTA COROLLA, 1987 r.. 190 tys. km. 1900 ccm, die
sel, beżowy metalic. kupiony w salonie/stan-dobry. - 7.000 
zł. Legnica, tel. 076/852-24-77 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 160 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna. czerwony, po przeglądzie, 3-drzwiowy, po wymianie 
pasków, świec, oleju, filtrów, zadbany, garażowany, bez ko
rozji, stan b, dobry, - 7.900 zł. Rzepin, tel. 068/341-40-14, 
0602/29-33-24

TOYOTA COROLLA. 1987 r.. 175 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
grafitowy metalic, hak, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, 
pełna dokumentacja, przegląd do 2002 r„ wymienione pa
ski, klocki ham., centralny zamek, el. reguł, lusterka, szy
berdach, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 071/787-38-90 
TOYOTA COROLLA XL, 1988 r., 196 tys. km, 1800 ccm. 
diesel, szary metalic, nowy akumulator, dużo części za
miennych, hak, spoiler, dodatkowe światło .stop”, RM, kpi. 
dokumentacja, przegląd do 2002 r., po wymianie paska, -
10.000 zł. Bolków, tel. 075/741-46-78, 0607/51-35-20 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r., 150 tys. km, 1300 
ccm, 12V, benzyria, czerwony, stan b. dobry, - 7.300 zł. 
Złotoryja, tel. 0605/85-58-00
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 158 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, biały, nowy model, RO, el. reg. lusterka i szyby, ben
zyna bezołowiowa, - 5.600 zł. Opole, tel. 077/457-06-09. 
0602/74-59-06
TOYOTA COROLLA. 1988/97 r., 120 tys. km. 1600 ccm, 
16V, kolor grafitowy metaiic, 5-drzwiowy, hatchback, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, szyberdach, stan dobry, - 5.000 zł. 
Oława, tel. 071/303-37-13, 0607/47-10-19 
TOYOTA COROLLA, 1989 r.. 250 tys. km, 1800 ccm, die
sel, szary metalic, kupiony w Polsce, alarm, immobilizer. 
szyberdach, stan dobry, - 9.000 zł. Wrocław, le i. 
0501/43-90-21
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1989 r.. 1600 ccm, 16V, 
czerwony, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
oznakowany, zderzaki w kolorze nadwozia, reg! kierowni
ca, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r„ 240 tys, km, 1800 
ccm, diesel, biały, stan b. dobry, bez wypadku, konserwa
cja, kpi. dokumentacja, RO + 4 głośniki. 2 opony zimowe z 
felgami, - 12.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-98 wieczo
rem, 0606/43-28-03
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1300 ccm,. 12V, biały, 
3-drzwiowy. RO, ałun), felgi, kpj. Kół zimowych. Stań ideal
ny, - fi.0Ó0 zł. Głogów, teł. 076/834-05-86 pó 20, 
0605/49-2949..................
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 159 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, 12V, srebrny metalic, liftback, nowe amortyzatory, 
tłumik, olej. filtry, rozrząd i świece, po tuningu. atrakc. wy
gląd, -10.900 zł lub zamienię na tańszy, może być z uszko
dzonym, silnikiem.  Wałbrzych, teł, 074/666-28-22,.
0607/56-22-82 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 185 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, liftback, el. reg. lusterka, szyberdach, im
mobilizer, zadbany, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/347-12-41. 0602/18-63-79 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r.. 1300 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegowy, ka
talizator, zadbany, • 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r. 165 tys. km. 1800 
ccmf dieseL,-czemonyr  5-biegowy,-kupionyw salonie, RMr - 
- 13.400 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r„ 121 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, granatowy. RO, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, zadbany, • 10.500 zł lub zamienię na inny japoń
ski, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-14-89 
TOYOTA COROLLA, 1991 r, 97 tys. km. 1300 ccm. 12V, 
czarny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, serwisowany, - 9.800 zł. 
Wrocław, tel. 0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA, 1991/92 r., 1300 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, nowe opony, alum. felgi, elektryczny szyber
dach, zadbany, - 11.000 zł. Opole, tel. 077/421-98-29 lub 
0606/31-16-28
TOYOTA COROLLA. 1992 r.. 157 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
czarny, el. reg. lusterka, centr. zamek. -11.500 zł. Głogów, 
tel. 076/833-58-34
TOYOTA COROLLA. 1992 r.. 1400 ccm. kolor grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, nowy model. -14.600 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm. die
sel, czerwony, wspomaganie, el. reg. reflektory, reg. kie
rownica, stan techn. b. dobry, - 12.800 zł. Ścinawa, tel. 
0607/45-51-17
TOYOTA COROLLA, 1992/97 r., 135 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, czerwony, hatchback. stan b. dobry, wspomaganie 
kier., el. reg. światła, garażowany, hak, RM, - 13.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-53-87
TOYOTA COROLLA DXL, 1992/97 r„ 135 tys. km, 1800 
ccm, diesel, czerwony, hatchback, stan b. dobry, wspoma
ganie. el. reg. świateł, garażowany. Krosnowice. gm. Kłodz- 

. ko. tel. 074/868-53-87
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 85 tys. km, 1600 ccm. -
15.500 zł. Kościan, tel. 0606/27-03-77 
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r.. 1400 ccm. zielony meta
lic, automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., el. reg. reflektory, RM, -17.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/733-65-62 wieczorem 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1994 r., 100 tys. km, 1300 
ccm, bordowy metalic, centralny zamek, spoiler, stan b. 
dobry, - 23.000 zł lub zamienię na Toyotę Corollę z 1991 r. 
(sedan). Smardzów, tel. 071/398-38-43 
TOYOTA COROLLA, 1994 r„ 82 tys. km, 1300 ccm, 16V. 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, sportowa sylwetka, 5-biego
wy, szyberdach, uefeylne tylne szyby, zadbany, -14.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-33:18. 0502/03-83-44 
TOYOTA COROLLA SEDAŃ XLi. 1996 r„ 1400 ccm. Pb/, 
beżowy metalic, stan b. dobry, centralny zamek + pilot, 
alarm, 5-biegowy, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, ku
piony w salonie, I właściciel, obrotomierz, atrakcyjny wy
gląd, - 14.500 zł. Dziewiętlice, tel. 077/431-37-22 
TOYOTA COROLLA, 1996 r., 1400 ccm. 16V, czerwony, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, kupiony w salonie w kra
ju. - 20.000 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/736-18-63 
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1997 r.. 58 tys. km. 1400 ccm. 
benzyna, 16 V, zielony metalic, automatic. nowy model. 
ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., wypos. 
elektryczne, - 33.000 zł lub zamienię na inny samochód, 
do 8:000 zł. Opole. tel. 0606/11-35-10 
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1997 r.. 190 tys. km. 1400 
ccm. 16V, biały, stan b. dobry, kupiony w kraju, serwisowa
ny. wspomaganie kier., centralny zamek, RM, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, • 23.500 zł lub zamienię na tań
szy. Paczków, tel. 077/431-73-96, 0610/20-42-07 
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, 16V, kolor wiśniowy metalic, kupiony w salonie, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, RM, wspomaganie, garażowa
ny, serwisowany, - 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-21-01 
TOYOTA COROLLA KOMBI. 1997 r., 160 tys. km. 1300 
ccm, benzyna, 16V, zielony metalic, stan b. dobry, serwi
sowany, kupiony w salonie, garażowany, RM. reg. kierow
nica i fotele. ABS. 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby. 2 kpi. 
opon Michelin E, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-66-68 
TOYOTA COROLLA. 1999 r., 1400 ccm. 16V, biały, lift- 
beck, stan b. dobry, klimatyzacja, el. otw. s^by, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, alarm, wspomaganie, halogeny, 
poduszka pow., I właściciel, serwisowany, zderzaki w kolo
rze nadwozia,27.50.0 zł./Wrocław, tel. 0604/51-75-71 
TOYOTA PICNIC VAN,1998 r„ 80 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, bez wypadku, automatic, klimatyza
cja, ABS, 2 pod. powietrzne, radio + CD, - 54.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/753-46-56
TOYOTA PREVIA MINI VAN, 1990 r„ 2400 ccnt brązowy 
metalic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie. 2 el. otw. szy- 
berdachy, c. zamek, alum. felgi, welur, przyciemniane i 
uchylne szyby, 5-biegowy, el. otw. szyby. eł. reg. lusterka, 
pełna dokumentacja, możliwość sprzedaży na raty, - 21.000 
zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64
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TOYOTA STARLET, 1991/92 r.. 1000 ccm. czerwony, 
5-drzwiowy, I właściciel, stan b. dobry, - 8.900 zł. Legnica, 
tel. 076/862-21-83, 0609/48-85-55 
TOYOTA STARLET. 1996/97 r.. 65 tys. km, 1300 ccm. 16V, 
czerwony, poduszka pow., I właściciel w kraju, - 18.200 zł. 
Lubin. tel. 076/844-45-61
TOYOTA SUPRA, 1992 r.. 150 tys. km. 3000 ccm. turbo. 
Twim Cam, czerwony, automatic, dach Targa, klimatyza
cja, ABS, serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, fotele skó
rzane, alum. felgi, alarm, bez wypadku, I właściciel, za
dbany, atrakcyjny wygląd, - 21.800 zł lub zamienię. Trzeb
nica. tel. 0601/70-18-61
TOYOTA SUPRA, 1993/94 r.. 100 tys. km. 3000 ccm, tur
bo, biały, pełne wyposażenie, elementy tuningowe, 330 KM,
- 70.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/846-44-12 
TOYOTA TERCEL, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, zadbany, • 5.000 zł lub za
mienię na inny, prod. japońskiej. Wrocław, tel. 
071/328-81-97
TOYOTA YARIS, 2000 r„ 92 tys. km. 998 ccm, ciemnofio- 
letowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, RO,
- 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-12-17. 0600/82-31-45
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czerwony, automatic, zarejestrowany, w ciągłej eksploata
cji, techn. sprawny. 50% zniżki OC, -1.150 zł lub zamienię 
na kosiarkę samobieżną. Wrocław, tel. 0605/78-23-00 
VOLVO 343,1985 r. 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, z urzędu celnego, stan b. dobry, zarejestrowany, -
2.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-39, 0605/85-58-00 
VOLVO 343,1989 r., 120 tys. km, 1985 ccm. wtrysk, beżo
wy, stan dobry, • 4.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 
077/464-41-41
VOLVO 360 LX, 1986 r.. 74 tys. km. 1960 ccm. benzyna, 
zielony metalic, stan idealny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I wła
ściciel w kraju, mao eksploatowany, oryg. lakier, z urz)du 
celnego, kpi. dokumentacja, - 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-95-56
VOLVO 440 GL, 1988 r., 90 tys. km, 1700 ccm. czarny 
metalic, instal. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, alum. 
felgi, hak, alarm, RO, garażowany, • 9.500 zł lub zamiana. 
Legnica, tel. 076/854-72-28, 0603/31-44-54 -  
VOLVO 440,1989 r.. 150 tys. km. 1800 ccm. turbo, biały. 
RM. centr. zamek, komputer, alum. felgi, alarm, hak, spo
iler, halogeny, stan b. dobry, - 10.800 zł. Lubin. tel. 
076/846-29-96, 0603/89-80-29

TOYOTA PREVIA, 1992-t. 29Ó tys: km, 243»ccm, bordo- 
wy, automatic, klimatyzacja, elektr. otw. szyby. el. reg. lu
sterka, aluminiowe felgi, stan techniczny b. dobry, zareje
strowany jako ciężarowy,.- 23.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-23-10
TOYOTA PREVIA, 1992 r., 190 tys. km, 2460 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, alarm, centr. zamek, pełne wyposaże
nie elektr., podgrzewane fotele, ABS, • 20.500 zł. Wał
brzych, teł. 0602/18-14-60. 075/645-06-50 do godz. 15 
TOYOTA STARLET. 1980 r„ 1300 ccm. niebieski, bez ko
rozji, po remoncie błacharki, zarejestrowany, sprawny, -
1.500 zł. Wrocław, tel 071/372-08-22

TR A B A N T
TRABANT 601,1969 r., 600 ccm, benzyna, siwy, nowy typ 
nadwozia, el.zapłon, ekonomizer, gruba kierownica, wyso
kie fotele, pokrowce, hak, nowe opony, akumulator, stan 
bardzo dobry, • 1.000 zł lub zamiana. Korfantów, woj. opol
skie. tel. 0603/34-53-17
TRABANT 601,1970/90 r. po wymianie silnika i nadwozia, 
stan b. dobry. - 1.000 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/781-32-86 
TRABANT 601, 1976 r., 595 ccm, czeiwony, spoilery, tyl
ne szyby uchylane, fotele BMW 5, zegar Audi, dodatkowe 
światło .stop”, po remoncie silnika. H4. zapalniczka, tabli
ca rej. podświetlana na fioletowo. - 1.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-51-97 do godz. 15
TRABANT KOMBI. 1976 r.. biały, lotnicze fotele, hak, inst. 
12V, - 1.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878^54-29 
TRABANT 601,1978/86 r., 90 tys. km. niebieski, inst. 12 
V, po remoncie silnika, przegląd do 11.2001 r., atrakc. wy
gląd, alarm + 2 piloty, na gwarancji, -1.100 zł. Bogatynia, 
tel. 0609/44-48-06
TRABANT 601,1982 r., 595 ccm, czeiwony. stan bardzo 
dobry, po kapitalnym remoncie, na chodzie, - 550 zł. Kro
toszyn. teł. 062/725-20-94
TRABANT 601, 1983 r., 600 ccm, 12V, beżowy, zareje
strowany, dod. światło .stop', nowe pokrowce, alternator, 
stan b. dobry + części zamienne, • 700 zł. Jaworzyna śl., 
tel. 0607/78-60-59
TRABANT 601,1983 r. inst. 12 V, alternator, ważny prze
gląd + części, - 560 zł. Wrocław, tel. 0605/14-99-50 
TRABANT KOMBI. 1984 r.. 2-suw, jasnoniebieski, stan do
bry. - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/83-18-16 
TRABANT 601 S, 1987 r., 597 ccm, niebieski, dużo części 
zamiennych, stan dobry, - 1.000 zł. Jawor. tel. 
076/870-33-59, 0602/53-59-67 
TRABANT 601,1988 r. na białych tablicach - 500 zł. Żary, 
tel. 0606/55-82-35
TRABANT, 1988/89 r., zielony, na białych tablicach • 400 
DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
TRABANT 601 S. 1989 r., 89 tys. km, 600 ccm, beżowy, 
do naprawy hamulce, przegląd do sierpnia 2001 r, - 700 zł. 
Leszno, tel. 0604/93-74-52
TRABANT, 1989 r., 601 ccm garażowany, stan idealny, -
1.100 zł. Sława, tel. 068/356-64-11 
TRABANT, 1989/90 r, 600 ccm, niebieski, techn. spraw
ny, zarejestrowany, brak przeglądu + drugi na części, • 600 
zł. Pokój, tel. 077/469-30-39
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r.. 130 tys. km. 1100 ccm. 
beżowy, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwł., hak. dodat
kowe części, elektryczne włączanie świateł, I właściciel, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 3.800 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-38-07, 0606/31-68-84 
TRABANT POLO. 1991 r., 99 tys. km, 1043 ccm, benzy
na, biały, - 3.700 zł. Lubin, tel. 076/847-27-68 
TRABANT POLO. 1992 r., 74 tys. km, 1046 ccm, kość sło
niowa, stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny 
lakier, nowe opony, faktura zakupu z Polmozbytu, • 4.200 
zł- Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

VOLVO
VOLVO 244 GL, 1981 r., 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, hak, alarm, 2 koła zimowe, stan dobry, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-36 
VOLVO 244 GL, 1981/82 r., 2400 ccm, diesel, srebrny me
talic, 4-drzwiowy, silnik 6-cylindrowy, hak, wspomaganie 
kier., stan dobry, - 3.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0602/40-18-56
VOLVO 244 KOMBI, 1982 r, 270 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, stan idealny, oryginalny lakier, 5-biegowy, wspo
maganie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, hak, - 8.700 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43 
VOLVO 340 DL, 1978 r., 14 tys. km, 1600 ccm, seledyno
wy metalic, po wymianie tarcz ham., klocków, alternatora, 
paska rozrządu, świec żarowych, koła zimowe, - 6.200 zł 
lub zamienię na mniejszy, do 1.200 ccm, benzyna. Oława, 
tel. 071/313-87-46
VOLVO 340,1984 r., 1400 ccm po remonde kapitalnym, -
3.100 zł lub zamienię na inny. diesel. Opole, tel. 
0601/81-32-12
VOLVO 340,1985 r., 264 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielo
ny metalic, stan techn. silnika i podzespołów idealny, karo
seria bez korozji, opony Michelin, akumulator i wszystkie 
paski nowe. zużycie paliwa 5 I - 4.800 zł. Lubin, tel. 
0603/68-61-32
VOLVO 340 SEDAN, 1985 r., 1600 ćcm, diesel, szary me
talic. 4-drzwiowy. po wymianie progów, po remoncie głowi
cy, aluminiowe felgi, w ciągłej eksploatacji, oszczędny, ład
ne wnętrze, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-54-51 po 
godz. 18
VOLVO 340,1986 r., 180 tys. km,'1400 ccm, czarny, orygi
nalna instalacja gazowa, radioodtwarzacz Alpine, - 6.500 
zł lub zamiana na Hondę Civic (1990/91 r.), lekko uszko
dzony. Kalisz, tel. 0606/85-58-47 
VOLVO 340, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel stan 
dobry. - 5.500 zł. Wiązów, tel. 071/393-14-19 
VOLVO 340 DL, 1987 r., 132 tys. km, diesel, niebieski me
talic, 4-drzwiowy, stan 6. dobry, RM, przegląd do 05.2002 
r, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 071/352-94-46 
VOLVO 343 DL. 1976 r, 175 tys. km, 1400 ccm, benzyna,

VOLVO 440 GL. 1989 r„ 1700 ccm, benzyna, srebrny me
talic, ćehtr zamek, hak, welurowa tapicerka. bez wypad
ku, I właściciel, zadbany, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-23-15
VOLV0 440,1990 r., 154 tys. km, 1700 ccm, turbo E inter- 
cooler, bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, komputer pokładowy, termometr zewn., dzie
lone tylne siedzenia, ospoilerowany, 132 KM, 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 internecie pod numerem • AC0184 
www.autogielda.com.pl)
VOLVO 440,1990 r., 1700 ccm, czerwony. 56 tys. km. po 
remoncie silnika, zadbany, I właściciel, garażowany, po 
przeglądzie, stan b. dobry, - 8.700 zł. Wrocław, tel. 
0603/79-88-70
VOLVO 440,1992 r., 130 tys. km. biały. -11.000 zł. Wro
cław. teł. 0605/31-45-54
VOLVO 440, 1994 r., 98 tys. km, 1800 ccm, niebieski, -
21.000 zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, teł. 0603/56-75-94, 
0603/42-22-32
VOLVO 440,1995 r., 45 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, bez wypadku, oclony w całości w 1997 r„ I właści
ciel. stan idealny, mało używany, - 25.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/398-31-35. 0603/49-99-92 
VOLVO 440,1996 r., 54 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, perto- 
wogranatowy metalic, wspomaganie, centralny zamek, 
alarm, immobilizer, el. otw. szyberdach. - 23.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/77-59-50
VOLVO 440,1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy, kli
matyzacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. rćg. lu
sterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
23.500 zł. Legnica, tel. 0601/33-39-92 
VOLVO 460.1994 r., 130 tys. km. 1900 ccm. turbo D. bor
dowy metalic. wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, zadbany, 
• 19.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 
062/782-92-72, 0601/56-10-47, 0603/94-07-67 
VOLVO 460,1995 r, 109 tys. km. 1900 ccm, turbo D, bor
dowy, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, alarm + pilot, oznakowany, RO, po
duszka powietrzna, ABS, wspomaganie, welur, skóra, nowe 
amortyzatory, udokum. pochodzenie. - 25.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/646-40-41
VOLVO 460, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, dodatkowo silnik i inne części, -19.000 zł. Oleśni
ca, tel. 0603/09-49-91
VOLVO 740,1979 r., 1400 ccm. benzyna, jasnoszary, po 
remoncie silnika, wymienione sprzęgło, - 1.200 zł. Węgli
niec, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/62-04-77 
VOLVO 740,1990 r, 198 tys. km, 2400 ccm, TD. granato
wy metalic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan 
b. dobry, - 14.700 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-20-41, 0601/29-00-10 
VOLVO 760,1983 r., 315 tys. km, niebieski metalic, elek
trycznie regulowane lusterka, podgrzewany fotel, automa
tyczna skrzynia biegów, alum. felgr, telefon Centertel, -
6.700 zł. Wrocław, tel. 0605/31-45-54 
VOLVO 850.1992 r„ 120 tys. km, 2400 ccm, 20V, czerwo
ny, bogate wyposażenie. - 20.000 zł lub zamienię na tań
szy. Wrocław, teł. 071/311-80-44. 0501/34-42-12 
VOLVO 850 GLT. 1995 r., 207 tys. km. 2500 ccm, benzy
na, czarny, pełne wyposażenie, możliwość wyst. faktury 
VAT, - 37.000 zł. Kamienna Góra. tel. 075/744-90-40 
VOLVO 850 KOMBI. 1995 r., 2500 ccm, granatowy, 4 pod. 
powietrzne, ABS. wspomaganie, el. reg. i podgrzewane lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek + pilot, 
alarm, immobilizer, relingi, halogeny, wycieraczki reflekto
rów, RO, kompakt, zmieniacz płyt (10) + 6 głośników, ga
rażowany, zadbany, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-75-61
VOLVO 850 KOMBI. 1997 r., 140 tys. km, 2500 ccm, die
sel. czerwony, 140 KM, klimatyzacja, tempomat, alum. fel
gi, spoiler, siedzenia, skóra i plusz, centr. zamek, 4 pod. 
powietrzne, ABS, ham., reg. kierów, i inne dodatki • 39.500 
zł + cło. Wrocław, tel. 071/354-23-26 
VOLVO 940 KOMBI, 1991 r., 240 tys. km. 2400 ccm, TDi, 
biały, aluminiowe felgi, webasto, centralny zamek, alarm,
5-biegowy, stan b. dobry, • 18.500 zł. Nysa, tel. 
0602/84-93-16
VOLVO 940 GLE, 1991 r.. 186 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
biały. inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby. el. 
reg. lusterka, podgrzewane fotele, szyberdach, alum. fel
gi, RO, alarm + pilot + centr. zamek, hak, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, nie składak, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
373-68-34, 0602/79-65-64
VOLVO 960,1991 r., 3000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
automatic, ABS, klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie 
el., aluminiowe felgi, dodatkowo komplet kół zimowych, RO 
+ CD Pioneer, - 23.900 zł. Bogatynia, tel. 075/773-37-25 
VOLVO 960 KOMBI. 1991 r., 3000 ccm, bordowy, stan do
bry, pełne wyposażenie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/83-58-10
VOLVO S40,1998 r., 64 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny, 
klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, 
wszystkie el. dodatki, immobilizer, centr. zamek, radio, I 
właściciel. - 47.000 zł. Opole, tel. 0604/2344-08 
VOLVO S70,1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, TDi. srebrny 
metalic, 173 KM, pełne wyposażenie, stan idealny, - 97.000 
zł., Lubań, tel. 075/722-25-15, 0600/10-14-22 
VOLVO V40 KOMBI. 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, 3 pod. powietrzne, klimatyzacja. ABS, wspo
maganie, welurowa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, 
- 37.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.), Ostrów Wlkp., tel. 
062/782-92-72, 0601/56-10-47, 0603/94-07-67

VOLVO V40 KOMBI. 1996 r.. 100 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, alum. 
felgi. ABS. centr. zamek, - 39.000 zł. „  tel. 062/781-25-54. 
0600/26-23-78
VOLVO V40,1997 r.. 70 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, perło- 
wobiękitny, w kraju od tygodnia, pełne wyposażenie el., 
climatronic, skórzana tapicerka, relingi dachowe, kompu
ter, kpi. dokumentacja, • 46.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/39-53-23
VOLVO V40,1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDi. srebrny, 
pełne wyposażenie. - 38.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-26-11. 0607/53-60-44 
VOLVO V40,1998 r., 87 tys. km, 1900 ccm. turbo D. srebr
ny metalic, centralny zamek. 3 poduszki powietrzne, im
mobilizer, klimatyzacja, - 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/337-07-78, 0601/73-15-18 
VOLVO V40,1999 r„ 63 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy, skóra, podgrzew. siedzenia, el. otw. szyby, ABS. 
klimatyzacja. RM + zmieniarka płyt, zestaw głośno mówią
cy + opony zimowe - 55.000 zł. Lubin, tel. 076/846-88-47 
VOLVO V40 TDI, 2000 r., 90 tys. km. 1900 ccm, ciemno
zielony metalic, klimatronic, ABS, skóra, podgrzewane fo
tele. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, drewno, 
komputer, hak, bez wypadku, książka serwisowana, nie eks
ploatowany w kraju, - 59.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72. 0601/56-10-47. 
0603/94-07-67
VOLVO V70 AWD. 1998 r.. 130 tys. km. 2400 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja. 4x poduszka pow., elektr. otw. szyby 
i reg. lusterka, podgrzewane fotele, wycieraczki reflekto
rów, światłą przeciwmgielne, ABS, kupiony w salonie, bez
wypadkowy, serwisowany, gwarancja 3 miesiące, - 87.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/57-27-33

v w

O  AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 
samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl; co ty
dzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do obej
rzenia, fachowa pomoc. Inform acja, tel. 
071/353-26-37,0601/70-67-46 01029821

VW BORA. 1999 r.. 38 tys. km, 2000 ccm. 115 KM. srebr
ny metalic. 4 poduszki powietrzne. ABS. komputer, klima
tyzacja. 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, drewno, radiood
twarzacz, alum. felgi. c. zamek + pilot, zestaw głośno mó
wiący .Nokia*, - 48.500 zł. Kalisz, tel. 062/767-10-68 po 
godz. 15. 0602/22-94-27
VW BORA. 1999 r.. 22 tys. km, 1600 ccm, 100 kM. zielony. 
RO, hak, 2 pod. powietrzne, ABS, koła 15", I właściciel, 
kupiony w salonie, garażowany, bez wypadku, stan ideal
ny, - 48.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/372-62-59
VW BORA, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, granatowy, ra
dio fabryczne, klimatyzacja, komputer, ABS. alarm, I wła
ściciel, garażowany, kupiony w salonie, - 46.000 zł. Wro
cław, teł. 071/362-82-40, 0607/72-15-91 
VW BORA. 1999/00 r.. 25 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
pertowoniebieski, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, blokada skrzyni bie
gów, bez wypadku, kupiony u dilera, - 46.500 zł. Żary, tel. 
0600/34-34-76
VW BORA. 2000 r.. 30 tys. km, 1400 ccm. metalic, I wła
ściciel, bez wypadku. ABS. 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, RM. alum. felgi, alarm + pilot, kupiony w salonie, -
42.500 zł. Legnica, tel. 0601/09-06-08 
VW CORRADO. 1989 r.. 1800 ccm. wtrysk, kolor grafito
wy, aium. felgi, obniżony, sportowy wydech. ABS. el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm, szyberdach, el. reg. lusterka, 
komputer, - 12.000 zł. Legnica, teł. 877-42-12, 
0600/85-39-50
VW CORRADO G-60.1989 r., 125 tys. km. 1800 ccm, tur
bo bezyna, perłowoczarny metalic, czarna skórzana tapi
cerka, , reful. i podgrzewane fotele Recaro, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka i szyberdach, ABS, komputer, alum. felgi, 
sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, ciemne szyby i 
lampy, atrakc. wygląd, - 14.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-31-74, 0501/44-98-61 
VW CORRADO. 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm. G60, ko
lor wiśniowy metalic, pełne wyp. elektryczne, alum. felgi, 
el. otw. szyberdach, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-84-18
VW CORRADO G-60.1989/90 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
turbo, kolor wiśniowy metalic, kpi. dokumentacja, I właści
ciel, alum. felgi, centr. zamek, ABS, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, komputer, el. spoiler, wspomaganie kie
rownicy, alarm, kubełkowe fotele, halogeny, stan b. dobry, 
- 16.400 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra. 
tel. 0606/23-66-76
VW CORRADO G-60,1990 r.. 1800 ccm, czeiwony. el. otw. 
szyby i szyberdach. centr. zamek. alum. felgi, alarm, ABS, 
kpi. dokumentacja, - 16.000 zł lub zamienię, iłowa, tel. 
068/377-49-66, 0603/50-11-31 
VW CORRADO G-60, 1990 r., 1800 ccm, czarny, bogate 
Wyposażenie, pełne wyposażenie elektryczne, skrzynia bie
gów Karmana, atrakc. wygląd, • 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. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, 
spoiler na klapie, wspomaganie, atrakc. wygląd, -18.500 
zł. Wrocław, tel. 071/343-41-17, 0605/62-55-47 
VW CORRADO, 1991 r.. 144 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy. ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, reg. kierownica, el. otw. szyby, reguł. wys. mo
cowania pasów, komputer, klimatyzacja, tempomat, skó
rzana tapicerka, serwisowany, - 19.600 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/25-76-95
VW CORRADO, 1991 r.. 117 tys. km, 1800 ccm. brązowy. 
ABS, alarm, aluminiowe felgi 15", pełne wyposażenie elek
tryczne, skórzana tapicerka, centralny zamek, -19.500 zł. 
Ziębice, tel, 0608/25-06-40
VW CORRADO, 1991/96 r., 140 tys. km. 1800 ccm. turbo, 
czerwony, aluminiowe felgi, klimatyzacja, ABS. centralny 
zamek, alarm + pilot, el. otwierany szyberdach, el. otwie
rane szyby, radioodtwarzacz z RDS, skórzana tapicerka, 
welurowe siedzenia, wspomaganie kier., wydech Remus, 
elektr. wysuwany spoiler, stan b. dobry. • 19.400 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/781-21-53, 0608/79-94-07 
VW CORRADO. 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ciemno
granatowy metalic, aluminiowe felgi, alarm, ABS, el. otwie
rane szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., spoiler, sprowadzony w całości, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 20.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0604/91-92-27
VW CORRADO, 1992 r., 143 tys. km, 2000 ccm, DOHC,

16V, perłowofioletowy, ABS, pełne wyposażenie el.', szy
berdach, alum. felgi, atrakc. wygląd, zadbany, • 21.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-29-84
VW DERBY, 1978 r., czerwony, stan techn. dobry, -1.500 
zł. Zgorzelec, tel. 075/649-06-28 
VW DERBY, 1982 r., kolor czekoladowy, stan b. dobry, nowy 
model, techn. sprawny, - 2.600 zł. Lwówek śl., tel. 
0608/34-51-30
VW GARBUS. 1964 r.. 1200 ccm przegląd do 12.2001 r.. 
+ nowa blacharka, silnik po remoncie. -.4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/83-83-80
VW GARBUS. 1965 r., 1300 ccm, czerwony, 90% orygi
nał, 12 V, dobre opony, techn. sprawny, brak akumulatora, 
płaska szyba przednia, • 1.800 zł. Ostroszowice, gm. Dzier
żoniów, tel. 074/833-02-61 po 20 
VW GARBUS, 1966 r., 1200 ccm, czerwony, czarne zde
rzaki, nowy przęgląd do 06.2002 r., konserwacja, stan sil
nika b. dobry, oszczędny, - 2.700 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-26-21 po godz. 18, 0606/43-49-18 
VW GARBUS, 1967 r., 1300 ccm, fioletowy, kubełkowe fo
tele, dodatkowe ogrzewanie, radioodtwarzacz, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, halogeny, - 3.000 zł lub za
mienię ha inny. Kłodzko, tel. 0601/88-20-44 
VW GARBUS. 1967 r., 47 tys. km, 1300 ccm, siwy metalic, 
nowe opony, stan błacharki i silnika b. dobry, po remoncie, 
fotele Recaro, alarm, alum. felgi 16", garażowany, zadba
ny, kompletna dokumentacja, ospoilerowany, atrakc. wy
gląd, pilnie, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 329-83-36 
VW GARBUS, 1969 r., srebrny metalic, bryg. szyberdach, 
sport, kierownica, - 2.200 zł. Dobromierz, tel. 
074/858-62-81, 0601/06-10-22 
VW GARBUS, 1970 r.. 90 tys. km, 1300 ccm, błękitny, ,na 
chodzie*, do remontu, - 1.200 zł. Nowogród Bobrzański, 
woj. zielonogórskie, tel. 0606/95-92-55 
VW GARBUS, 1970 r., 1 tys. km, 1300 ccm. czerwony, po 
remoncie kapitalnym silnik, pełny chrom silnika i polerowa
ne aluminium, podświetlany, tylna klapa z pleksy, biała skóra 
ze silnikiem, po remoncie kapitalnym nadwozia, drewnia
ne i chromowane dodatki, welurowa tapicerka, amerykań
skie kierunkowskazy, atr, • 9.300 zł. Krapkowice, teł. 
1)77/466-41 -94
VW GARBUS, 1970 r., 1200 ccm, benzyna, czeiwony, + 
części, skrzynia biegów, błotniki i innne, - 2.300 zł. Opole, 
tel. 077/454-72-11 wieczorem, 0604/16-81-13 
VW GARBUS, 1970 r., 1300 ccm, pomarańczowy, stan b. 
dobry, szerokie błotniki, el. otw. szyby, alum. felgi, nowe 
amortyzatory i akumulator, el. reguł, fotel kierowcy, - 7.000 
zł. Przylep, gm. Zielona.Góra, tel. 068/321-16-72 
VW GARBUS, 1971 r., 1600 ccm, kolor grafitowy metalic. 
dużo dodatków, - 3.500 zł. Głuchołazy, tel. 0604/08-58-98 
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, czarny metalic, po re
moncie kapitalnym, chromowane progi, listwy i silnik, szy
ba panorama, zawieszenie McPherson, przegląd do
03.2002 r., stan b. dobry, - 7.500 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-03-21
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, czerwony, oryg., stan 
dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0504/97-58-96 
VW GARBUS. 1971 r.. 1200 ccm. czerwony metalic, po 
remoncie w 2000 r., nowy akumulator, radioodtwarzacz, 
fotele Opel, szerokie opony, zadbane wnętrze, przegląd 
do 04.2002 r, stan b. dobry, - 3.500 zł lub zamienię na 
motorower. Wrocław, teł. 071/368-11-08 
VW GARBUS, 1972 r., 1303 ccm, błękitny metalic, wersja 
brazylijska, poszerzony, lotnicze fotele, atrakcyjny wygląd, 
- 3.500 zł lub zamienię na inny. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0605/76-23-80
VW GARBUS. 1972 r., 10 tys. km, 1300 ccm, boxer, biały, 
po remoncie układu wydechowego i kapitalnym silnika, re
generacji gaźnika, dużo nowych, oryginalnych części, nowe 
opony i akumulator, przegląd do 02.2002 r, - 4.350 zł. Prud
nik. tel. 077/436-30-03
VW GARBUS. 1972 r., 1300 ccm, złoty metalic. po remon
cie kapitalnym silnika, b. dużo nowych części, zadbany, RO 
+ głośniki, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry. - 4.900 zł lub 
zamienię na inny samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW GARBUS 1303,1972 r., 1300 ccm, AB. zielono-żółty. 
po remoncie silnika i błacharki, nowe opony, gwarancja, -
9.500 zł lub zamienię na pojazd 3-kołowy. Wrocław, tel. 
.071/329-03-47
VW GARBUS 1302,1972 r., 1300 ccm, żółty, tylna płetwa, 
fotele od VW Golfa, nowy akumulator (gwarancja) i tłumik, 
nowy alternator i ukł. hamulcowy, nowe opony, ważny prze
gląd. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/325r10-46, 
0606/28-84-77
VW GARBUS, 1973 r., 22 tys. km, 1303 ccm wersja brazy
lijska, blacharka do remontu, oryginalne kubełkowe fotele, 
sportowa kierownica, - 5.500 zł. Opole, tel. 0603/08-73-46 
VW GARBUS 1303,1973 r., 1300 ccm, benzyna, biały, po 
remoncie błacharki, - 4.900 zł. Opole, tel. 077/455-80:75 
VW GARBUS, 1973 n, 1300 ccm, czarny, automatic, spor
towe wnętrze, garażowany, po renowacji w 90 r, - 9.000 zł. 
Polkowice, tel. 0603/70-83-07 
VW GARBUS. 1975 t .  1300 ccm nowy silnik, - 5.000 zł. 
Szczepanów, gm. Środa Śląska, tel. 071/317-32-82 
VW GARBUS, 1979 r., 1200 ccm, benzyna, czarny, po re
moncie kapitalnym silnika, błacharki i mechaniki w 1999 r., 
, nowa podłoga, progi, lakier, oryginalne części, instalacja 
alarmowa, zadbany, oryginalny, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-95-69, 0502/87-34-87 
VW GOLF i, 1976 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, dodat
kowo komplet drzwi z tapicerką, - 1.600 zł. Kłodzko, tel. 
0600/31-11-88
VW GOLF, 1976 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, po
marańczowy, przegląd do 04.2002 r., 5-drzwiowy, stan do
bry, - 1.800 zł. Lubin, tel. 076/847-27-73 
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, 5-biegowy, fotele kubełkowe, stan dobry, - 2.300 
zł. Gierałtów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-81-65 
VW GOLF 1.1977 r., 185 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, garażowany, prze
gląd do 04.2002 r, - 1.500 zł. Kowary, tel. 075/761-49-30 
po godz. 16
VW GOLF 1.1977 r.. 1100 ccm, benzyna, zielony, 5-drzwio- 
wy, 4-biegowy, halogeny, - 1.200 zł. Nowogrodziec, tel. 
0604/32-42-23
VW GOLF, 1977 r., 120 tys. km. 1100 ccm, czarny, bez 
rdzy, po remoncie błacharki, silnik sprawny, stan dobry, stan 
ogólny b. dobry, kokpit od modelu przejściowego, - 2.000 
zł. Nysa, tel. 077/435-35-84
VW GOLF I, 1977 r., 1600 ccm, czerwony, po wymianie 
klocków hamulcowych, nowy tłumik i akumulator, 2 nowe 
opony, ważny przegląd. • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/339-25-11. 0503/72-50-31 
VW GOLF 1,1977/82 r., 220 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, - 2.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-71-31
VW GOLF I, 1977/91 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony.
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, nie składak, I właści
ciel. bez wypadku, stan techn. b. dobry, w ciągłój eksplo
atacji, dodatkowo drugi w częściach, - 3.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-60-64
VW GOLF 1,1978 r, 1500 ccm, zielony, 3-drzwiowy. 5-bie
gowy, oszczędny, szerokie tylne lampy, 3 światło stop, •
3.000 zł. Opole, tel. 0608/58-94-27 
VW GOLF, 1978 r., 1460 ccm, diesel stan silnika b. dobry, 
-'3.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-20-99 
VW GOLF I, 1978 r., 200 tys. km. 1300 ccm, czerwony, 
oszczędny, stan dobry, • 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97

VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, E+gaz; niebieski, stan b. 
dobry, po remoncie hamulców, opony b. dobre, • 2.800 zł 
lub zamienię na większy. Kobierzyce, tel. 071/311-15-07 
VW GOLF I; 1978 r., 1300 ccm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, 4-biegówy, szyberdach. alum. felgi, przyciem
niane szyby, stan dobry, - 3.300 zł. Poniec, tel. 

/ 065/573-12-65 po godz. 18 
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
średni, techn. sprawny, silnik Z 1985 r., szyberdach. hak, 
halogeny, -1.000 zł lub zamienię na sprzęt RTV. Szczytna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/16-55-95 
VW GOLF. 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, szyber
dach, w ciągłej eksploatacji, .na chodzie*, przegląd do
11.2001 r, • 1.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/361-97-91, 0603/62-35-35
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnozielony, brak 
przeglądu, do poprawek blacharskich, sportowa kierowni
ca, 2-drzwiowy, duże światła z tyłu. - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-85-30
VW GOLF I, 1978 r„ 1100 ccm, benzyna, biały, ciemne 
szyby tylne, I właściciel w kraju, po lakierowaniu, alum. fel
gi, stan b. dobry, - 3.400 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/20-09-50, 0607/74-59-93 
VW GOLF, 1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001, 
stan techn. dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VW GOLF 1,1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm. benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, stan dobry, - 2.300 zł. Żary, tel. 
068/374-27-97
VW GOLF I, 1978/79 r., 1100 ccm, benzyna + gaz, czer
wony, 3-drzwiowy, roczna inst. gazowa, wymieniony silnik, 
po remoncie błacharki, opony zimowe. - 2.600. zł. Wrocław, 
tel. 071/332-34-86 wieczorem 
VW GOLF GTI, 1979 r.. 1800 ccm, wrzosowy, 115 KM. spor
towe zawieszenie, ukł. wydechowy, aluminiowe felgi, alarm, 
lampy VW Scirocco, model przejściowy, - 4.500 zł. Żary, 
tel, 0606/16-83-09, 068/375-99-22 
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, hak, 4-drzwiowy, ciemne szyby, halogeny, po remon
cie błacharki i lakierowaniu, atrakc. wygląd, przegląd do
10.2001 r., dużo części, - 2.000 z ł. ., tel. 074/812-10-76 po 
godz. 18
VW GOLF 1,1979 r.', „1100 ccm, benzyna, zielony metalic. 
instal. gazowa, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, blacharka do 
paru poprawek, - 4.000 zł. Bolków, tel. 075/741-39-26 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, zielony metalic, centr. za
mek, alarm, szyberdach, inst. gazowa, • 3.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/16-25-62
VW GOLF 1,1979 r., 1400 ccm, benzyna, wiśniowy, techn. 
sprawny, przegląd do 08. 2001 r., 2 nowe opony, amorty
zatory, - 2.200 zł. Niwnice 158, gm. Lwówek Śląski 
VW GOLF 1,1979 r., 35 tys. km, 1100 ccm. benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, po przeglądzie techn, • 2.300 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-53-69
VW GOLF, 1979 r.. 100 tys. km, 1500 ccm, diesel, żółty, 
stan Średni, wyposażenie standardowe. - 2.700 zł. Wro
cław. tel. 071/784-35-18
VW GOLF 1,1979/80 r., 1100 ccm. zielony, zarejestrowa
ny, techn. sprawny, nowy przegląd, stan dobry, - 1.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
VW GOLF GTI. 1979/80 r., 1600 ccm. granatowy, fotele 
kubełkowe, alum. felgi 15". sportowe zawieszenie i tłumik, 
klatka rajdowa, - 3.800 zł. Henryków, tel. 074/810-52-55, 
0609/37-55-04
VW GOLF GTI, 1980 r.. 161 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, aluminiowe felgi, szyberdach, niebieskie szyby, 
5-biegowy, nowe sprężynyT amortyzatory gazowe, po re
moncie kapitalnym (blacharsko-mechanicznym), wiele no
wych części, stan b. dobry, do malowania, bez korozji' -
3.400 zł. Duszniki Zdrój „tel. 074/866-90-79 prosić Bogda
na
VW GOLF I, 1980 r., 1300 ccm. benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe alum. felgi z oponami, nowe pokrowce, 
po wymianie ham., linek, tłumików, po remoncie silnika, b. 
dużo części nowych, stan b. dobry - 4.700 zł. Lubin, tel. 
0603/39-49-52
VW GOLF I, 1980 r.. 1300 ccm. benzyna, biały, szyber
dach. przyciemniane szyby, przegląd do 03.2002 r.. OC. w 
ciągłej eksploatacji, do poprawek blacharskich, na nowych 
tablicach, - 1.800 zł. Nowa Ruda, tel. 0606/81-43-92 
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, biały, model przejściowy. -
2.000 zł. Nowa Ruda. teł. 074/873-32-22 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, silnik 82 r,
- 3.500 zł. Nowy Kisielin, woj. zielonogórskie, tel. 
0607/12-63-56
VW GOLF. 1980 r.. 1500 ccm. diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, po remoncie silnika i błacharki, dużo nowych części, 
przegląd do 04.2002 r, • 4.300 zł. Rudna k. Lubina, tel. 
0606/87-68-72
VW GOLF. 1980 r., 1500 ccm. benzyna kpi. dokumenta
cja, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-90-95,0501/93-99*22 
VW GOLF. 1980 r., 222 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielo
ny, 5-drzwiowy, obrotomierz, hak. blacharka do remontu, 
w ciągłej eksploatacji, dodatkowe części, przegląd do
09.2001 r, -1.100 zł. Zgorzelec, tel. 0606/64-58-67
VW GOLF I, 1981 r., turbo D do poprawek blacharskich, 
dużo części zamiennych, - 3.000 zł lub zamienię. Niem
cza. tel. 074/837-88-82, 0600/51-62-45 
VW GOLF, 1981 r. stan b. dobry, 5-biegowy, - 5.500 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/845-38-73 
VW GOLF. 1981 r., 1300 ccm. benzyna, granatowy, 
5-drzwiowy. stan b. dobry, - 3.600 zł. Wschowa, tel. 
065/540-42-42
VW GOLF I. 1981 r , 100 tys. km. 1800 ccm, GTI, 16V. 
seledynowy, silnik 1987 r, 139 KM, sportowe zawieszenie 
Jamex, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi ATS 7x13, 
stan jak nowy, -11.000 zł lub zamienię na KOMBI, lub ści- 
gacza. Głogówek, tel. 077/437-20-01 
VW GOLF, 1981 r.,-1300 ccm, benzyna, niebieski, po la
kierowaniu 04.2001 r„ przegląd do 04.2002 r., alarm + 2 
piloty, szeroki zderzak, szyberdach, ciemne szyby tylne + 
żaluzja, reg. lusterka, obrotomierz, dodatkowe zegary, wy
dech 2 x fi 90, RO, stan b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię 
na inny. Lubin, teł. 0600/38-75-65 
VW GOLF 1,1981 r„ 1800 ccm, Gti, bordowy metalic, stan 
b. dobry, garażowany, obniżony, ciemne szyby, 4 lampy z 
przodu, z urzędu celnego, zadbany, pełna dokumentacja,
- 3.400 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-76-76 po 
godz. 20, 0604/67-97-14
VW GOLF, 1981/82 r.. 1600 ccm, diesel, zielony, stan b. 
dobry, po remoncie błacharki i malowaniu, model przejścio
wy. nowe sprężyny i amortyzatory. 5-drzwiowy, hak. RM. 
konseiwacja - 4.400 zł, lub zamienię na inny w tej cenie 
(może być do remontu). Paczków, tel. 077/431-75-32 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
szerokie zderzaki, alum. felgi, obniżony kwadratowe lam
py. 3-drzwiowy. 5-biegowy, po remoncie silnika i błacharki,
- 5.000 zl. Chojnów, tel. 0603/10-33-15
VW GOLF 1.1982 r., 121 tys. km. 1600 ccm. diesel, niebie
ski, alarm, hak, RO. 5-biegowy, 5-drzwiowy, serwo, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, mo
del przejściowy, - 5.400 zł. Golanka Górna, tel. 
076/857-52-44
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel szyberdach, 5-biego
wy, hak, stan dobry, - 4.300 zł. Lubań, tel. 075/722-47-34 
po godz. 18
VW GOLF 1,1982 r., pomarańczowy, stan dobry, siedzenia 
kubełkowe. 5-drzwiowy • 3.000 zł. Nowa Ruda. tel. 
074/872-11 -71. 0602/83-93-52
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VW GOLF 1,1982 r.. 1600 ccm, diesel, czarny, szyberdach, 
5-biegowy, - 3.60Ó zł. Oleśnica, tel. 071/798-18-46 
VW GOLF, 1982 r, 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, -
4.800 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. .15, 
0601/79-30-54
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, zielony, technicznie spraw
ny, - 2.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-51-17 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie 
blacharki, po remoncie silnika, nowy układ hamulcowy i 
świece, hak, RO, zadbany, garażowany, oszczędny, prze
gląd do 10.2001 r., stan b. dobry, - 4.850 zi. Sułów, woj. 
wrocławskie, tel. 0504/25-55-75 
VW GOLF, 1983 r., 160 tys. km, 11800 ccm, benzyna, bia
ły, garażowany, szerokie zderzaki, szyberdach; alum. fel
gi, RO CD Blaupunkt, stan dobry, - 6.000 zł. Bolków, tel. 
0603/49-83-97
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, stan 
b. dobry, hak, 4 lampy z przodu, model przejściowy,
3-drzwiowy, zadbany, - 5.300 zł. Krotoszyce, tel. 
076/887-85-08, 0604/34-18-19 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy, hak, podwójne lampy, model przejściowy, garażowany, 
- 4.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-33-15 
VW GOLF GTI, 1983 r., 1800 ccm, srebrny metalic, model 
przejściowy, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, szyberdach, 
alum. felgi, 4 lampy z przodu, przyciemnione szyby bocz
ne i tylne, szerokie zderzaki, • 4.600 zł. Oleśnica, tel. 
071/789-16-19, 071/314-97-25 
VW GOLF ILX, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, zielony meta
lic, model przejściowy, garażowany, po wymianie oleju, ku- 

- piony w komisie, 5-drzwiowy, - 4.000 zł lub zamienię na 
inny w tej samej cenie. Radziechów, tel. 076/877-37-50 
VW GOLF II, 1983/84 r., 1300 ccm,.czarny, inst. gazowa, 
aluminiowe-felgi, atrakcyjny wygląd + 2. na części, bez pra
wa rejestracji, poj. 1.6, • 7.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-42-11
VWGOLFII, 1984 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, alum, felgi, szyber
dach, RM, alarm, odcięcie zapłonu, dodatkowo 2 koła zi
mowe, 2 opony letnie, - 7.300 zł. Legnica, tel. 
0604/10-78-43
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, 5-drzwio
wy, 4-biegowy na białych tablicach - 900 DEM. Opole, tel. 
0502/52-07-17
VW GOLF, 1984 r., 160 tys. km, 1800 ccm, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, aluminiowe felgi, szerokie zde
rzaki, alarm, radioodtwarzacz z CD, garażowany, sprowa
dzony w całości, stan dobry, atrakcyjny wygląd, - 6.000 zł. 
Bolków, tel. 0603/49-83-97
VW GOLF II, 1984 r,, 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
na białych tablicach, - 2.100 zł. Lubin, tel. 0607/04-26-80 
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, -
5.200 zł. Oleszna, tel. 071/346-19-10 .
VW GOLF II, 1984 r, 1263 ccm, benzyna, bordowy, szy
berdach, 4 reflektory, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, 
bez korozji, zadbany, - 6.900 zł. Radwanice, tel. 
0609/49-96-15
VW GOLF II, 1984 r., 175 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, instal. gazowa, podwójne światła, szyberdach, 
RO Pioneer, 3 .stop', nowe opony, - 6.000 zl. Różopole, 
gm. Krotoszyn, tel. 062/721-22-42 
VW GOLF II, 1984 r., 202 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, centr. zamek + pilot, drzwiowy, alum. felgi, kubło
we zderzaki, nowe amortyzatory, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-62-65
VW GOLF ir, 1985 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, au
tomatic, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 800 DEM. 
Jelenia Góra, tel. 0605/04-96-43 
VW GOLF 1,1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, obro
tomierz, szyberdach, stan b. dobry, • 2.900 zł. Otmuchów, 
tel. 077/431-49-49
VW GOLF. 1985 r., 154 tys. km, 1600 ccm, GTi, srebrny 
.metalic, 4 lampy z przodu, szyberdach, spoiler, aluminio
we felgi, ciemne lampy z tylu, radioodtwarzacz, dzielona 
tylna kanapa, przegląd do 12.12.2001 r„ zadbany, - 6.500 
zl lub zamienię na Fiata 126p, z lat 1989-91. Kłodzko, tel. 
0604/83-23-34
VW GOLF, 1985 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika b. dobry, bla
charki dobry, na białych tablicach -1.000 zł. Kościan, tel. 
0600/36-48-06
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, biały, nowe amor
tyzatory, końcówki, sworznie, radio, hak, nowe opony, stan 
idealny, - 8.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW GOLF, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
szyberdach, 5-biegowy, ospoilerowany, lotka tylna, zadba
ny, • 6.500 zł lub zamienię na inny samochód. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan techn. i 
blacharki idealny, nowe amortyzatory, końcówki, sworznie, 
radio, hak, nowe opony, - 8.000 zł. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnografito
wy, inst. gazowa, RO, 4 światłaz przodu, dodatkowe świa
tło .stop’ , hak, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-39-14, 
0605/14-16-40
VW GOLF II, 1985 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości w 91 r., kpi. dokumentacja, inst 
gazowa, homologacja, szyberdach, alarm, hak,' oryg. la
kier, garażowany, zadbany, - 7.500 zł lub zamienię na oso
bowy. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, radio -
1.200 DEM. Zielona Góra, tel. 068/321-22-93
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, srebrny metalic, szyber
dach, do małych poprawek lakierniczych, - 6.500 zł lub za
mienię na Audi B3, lub inny. Niechlów, tel. 065/543-57-98 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, oryg. lakier, - 8.900 
zł. Zielona Góra, tel. 068/322-76-73 
VW GOLF GTI, 1986 r., 178 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, atrakc. wygląd - 7.600 zł. 
Żmigród, tel. 0603/06-61-51
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
5-biegowy, obrotomierz, zawieszenie GTi, sUnik z 1991 r., 
nie składak, kubełkowe fotele, zielone szyby (atermiczne), 
aluminiowe felgi 14*. garażowany, zadbany, konserwacja, 
stan techn. b. dobry, - 8.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-44-71, 
0601/14-44-15
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, srebrny metalic, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentacja, 5-biegowy, 5-drzwio
wy. alarm, • 6.800 zł lub zamienię na inny samochód. Brzeg, 
tel. 077/411-49-07, 0608/47-24-98 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
szyberdach, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 8.200 
zł. Rawicz, teł. 065/545-16-42, 0602/79-04-72 
VW GOLF, 1986 r., 170 tys. km. 1500 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja. 3-drzwiowy, RO z panelem, 
5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, - 5.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-67-54. 0601/56-30-58 
VW GOLF II, 1986 r., 98 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wi
śniowy, stan dobry, ciemne szyby, aluminiowe felgi, na bia
łych tablicach - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0604/16-31-45 
VW GOLF. 1986 r., 141 tys. km, 1300 ccm, morski metalic, 
nowe amortyzatory, sprężyny, konserwacja, radioodtwa
rzacz, atrakcyjny wygląd, kpi. kół zimowych, - 7.800 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 II, 1986/87 r., 172 tys. km, 1800 ccm, 16V, GTI, 
kolor grafitowy metalic, 139 KM, 3-drzwiowy, ospoilerowa
ny, alum. felgi 15*. kubełkowe fotele, ciemne szyby, kom
puter, RO, sportowy wygląd, stan dobry, możliwość rat, -
9.000 zł lub zamienię. Bogatynia, tei. 0605/73-37-07 
VW GOLF II, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, biały, pełna do
kumentacja, 5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, - 9.300 
zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61
VW GOLF II, 1986/87 r., 1600 ccm inst. gazowa, stan b. 
dobry, - 8.500 zł. Ligota, tel. 071/312-33-38 
VW GOLF, 1986/87 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwień meksykańska, automatic, bez wypadku, oryg. la
kier, I właściciel w kraju, szyberdach, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, 3-drzwiowy, garażowany, - 9.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431,67-73
VW GOLF II. 1986/92 r., 177 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, przeguby, nowy 
akumulator, paski, hak, RO, alum. felgi, - 9.000 zł lub za
miana na Golfa IIID, Mondeo 1.9D. Polkowice, tel. 
076/749-90-27, 0502/29-15-81 
VW GOLF II, 1986/94 r., 1600.ccm, diesel, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 8.500 zl lub za
mienię na Reanult Megane, 96 r., diesel, VW Golf III. Mię
kinia, tel. 071/317-83-12
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, złoty.
4-drzwiowy - 500 DEM. Jawor, tel. 0604/07-98-31
VW GOLF II, 1987 r., 180 tys. km, 1300 ccm> szafy meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, 4 lam
py z przodu, zadbany, stan techn. b. dobry, - 8.900 zł. Ko- 
korzyn, gm. Kościan, tel. 065/512-00-01 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, - 8.800 zł. Radwanice, woj. wrocławskie, tel. 
0502/50-39-28
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyber-' 
dach, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowe klocki 
ham. i akumulator, oszczędny, stan b. dobry, zadbany, -
7.600 zł lub zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowy. Gło
gów, tel. 076/834-90-28, 0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1987 r., 147 tys. km, 1600 ccm, diesel, grafi
towy metalic, szyberdach, RO, reguł. wys. mocowania pa
sów, nowy akumulator, nie składak, w kraju od 6 lat hak, -
7.900 zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-13-68 
VW GOLF II, 1987 r., 193 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, garażowany, zadbany, obrotomierz, 
wtrysk, komputer, katalizator, 5-biegowy, szyberdach, prze
gląd do 05.2002 r., nowe amortyzatory i ukł. wydechowy, 
115 KM - 8.500 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-61-84 
VW GOLF II, 1987 r., 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 5-drzwiowy, szyberdach, - 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-57-87
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, atrakc. 
wygląd, • 8.000 zł. Leszno, tel. 0600/61-81-64 
VW GOLF, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
nowe przeguby, opony, akumulator i łożyska, szyberdach, 
alarm, - 9.100 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-96-82 
VW GOLF H, 1987 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, garażowany, zadbany, 3-drzwiowy, stan dobry,
- 7.600 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-70-99
VW GOLF GTD, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
czarny, kubełkowe fotele, 4 reflektory z przodu, klimatyza
cja, 5-biegowy, RO, stan b. dobry, nowy akumulator (gwa
rancja), - 9.500 zl. Otok, gm. Bolesławiec, tel. 0605/10-85-99 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel' niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, z urzędu celnego, - 9.200 zł. Pru
sice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, zadbany, 
garażowany, alum. felgi, - 9.000 Zł. Raciborowice, tel. 
076/818-91-77, 0503/82-45-70 
VW GOLF, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy, autoalarm, odcięcie paliwa, komplet opon zimowych, 
RO Yamaha, 5-biegowy, 3-drzwiowy, filtry oleju, paliwa, •
8.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-16-67
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan silnika b. 
dobry, 5-biegowy, 3-drzwiowy, na białych tablicach - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 0502/87-66-56 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: niebieski, GTI, atrakcyjny 
wygląd, spoilery, otwierany dach, aluminiowe felgi, - 8.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/346-26-30,0603/21 -36-95 
VW GOLF II, 1987/88 r., 187 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, hak, alarm, 
2 piloty, dodatkowe zabezpieczenie, RO, nakładki na błot
nikach, zadbany, stan b. dobry, jeden właściciel w kraju, -
10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-76-45, 0600/67-23-41 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, czarny, alarm, szyber
dach, alum. felgi, centr. zamek, sportowe zawieszenie, sze
rokie zderzaki, • 8.200 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. 
Mińkowice Oławskie, tel. 071/318-63-34
VW GOLF II GTD, 1987/88 r„ 201 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, koła 14’ , szerokie nad
kola, 4 lampy z przodu, obrotomierz, szyberdach, opony i 
amortyzatory na gwarancji, wymienione filtry i olej, kpi. do
kumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 10.300 zł. Opo
le, teL 077/442-82-13 po godz. 20, 0604/82-59-12 
VW GOLF, 1987/88 r., 207 tys.^m, 1600 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, oryg. szyberadch i RM, po wymianie tarcz, 
klocków i szczęk hamulcowych, teleskopy (gwarancja), 
odcięcie zapłonu, dodatkowe światło stopu, szyby bez trój
kątów, szerokie listwy, sprowadzony w całości, nie skła
dak, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-65-52 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, podwójne światła z przodu, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
stan dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/789-31-21 po 
godz. 16, 0502/84-72-88
VW GOLF li; 1987/88 r., 270 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
czeiwony, GTD, stan dobry, RM, hak, szyberdach, 5-bie- 
gowy, 5-drzwiowy, zabezp. antykradzieżowe, oznakowany, 
tuningowany, konserwacja, nowy akumulator, garażowany
- 11.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-02-27
VW GOLF, 1987/97 r., 230 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny, 3-drzwiowy, I właściciel, RM, zadbany, stan do
bry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0502/08-05-52 
VW GOLF GTI, 1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
ciemny metalic, szyberdach, komputer, 5-biegowy, sporto
wy ukł. wydechowy, stan b. dobry. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-42
VW GOLF GT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
stan techniczny b. dobry, atrakc. wygląd, garażowany, sze
rokie zderzaki, centr. zamek, alarm; el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, alum. felgi 15* (gwiazdy), z pełną doku
mentacją, nowy akumulator, - 9.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0607/54-24-48
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 900 DEM. Gu
bin. tel. 0503/98-81-94 -
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, szyber
dach, stan idealny, - 9.500 zl. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
VW GOLF, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały. 3-drzwiowy, 
przyciemniane szyby, szyberdach, - 9.500 zł. Wrocław, tel.
363-33-52, 0602/15-32-47 .
VW GOLF II, 1988 r., 174 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciemno
zielony metalic, 2-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm *  pilot, ekonomizer, felgi 15x 7 Jx H2, szyberdach, 
nowe łożyska i amortyzatory, - 10.300 zł. Bielawa, teł. 
074/832-51-66, 0609/24-70-04 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, ciemnopopielaty metalic,
2-drzwiowy, 5-biegowy, sportowe siedzenia, kierów, i tłu
mik, przód G-60, max. obniżony, sportowe zawiesz., radio 
Pioneer - panel, alum. felgi, szerokie zderzaki, wystawiany 
na 5 zlotach aut po tuningu w Niemczech, b. atrakcyjny

wygląd, stan idealny zarejestrowany, na białych tabl. - 3.000 
zł. Gorzów Wielkopolski, tel. 0606/92:17-52 | jj£ j .
VW GOLF II, 1988 r;, 1600 ccm, ciemnopopielaty metalic,'
2-drzwiowy, alum. felgi, alum. stopki, 5:biegowy, RO Pio- 
nieer, obniżony, przód Jetta, szerokie zderzaki, sportowy 
tłumik, siedzenia, wersja wzmocniona, b. atrakc. wygląd, 
stan idealny, białe tablice, zameldowany, - 2.800 zl. Go
rzów Wlkp., tel. 0606/92-17-Ó2 .
VW GOLF II, 1988 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, wspomaganie, szyberdach, 5-drzwiowy, 
reg. fotel kierowcy, immobilizer, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja,- stan b. dobry, -
9.300 zł. Gostyń, tel. 0602/55-64-93 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, sze
rokie zderzaki, lakierowane, 4 reflektory, szyberdach, RO i 
4 głośniki, 5-drzwiowy, przegląd do 05.2002 r., koła zimo
we, • 9.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0607/09-68;51 
VW GOLF, 1988 r., 182 tys. km, 1800 ccrp, 16V, czarny 
metalic, alum. felgi, pełna tylna klapa, rejestracja w zde
rzaku, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, - 9.400 zł. Lubań, 
tel. 0607/51-92-11

TULEJE EmOWOGUMOŴ
PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE

REGENERACJE, SKUP, SPRZEDAŻ 
ZESTAWY USZCZELNIAJĄCE O 

ELEMENTY ZAWIESZEŃ J
(WYSYŁKA) —

Wrocław, ul. Nyska 59 2
tel. 333-94-57. 367-35-87 w. 38

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., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, I właściciel w 
Polsce, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 8.800 zł. Nowa 
Ruda, gm. Kłodzko, tel. 074/872-65-34 
VW GOLF, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, książka serwisowa, przegląd do 12.2001, stan dobry, -
9.500 zł. Oława, tel. 071/313-98-61 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, biały, 5-biegowy, szyber
dach, stan b. dobry, - 7.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-41-37
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, granatowy metalic,
3-drzwiowy, silnik wymieniony w 90 r., alarm, kubełkowe 
fotele, stan dobry, -10.000 zł lub zamienię na Fiata Ćinqu- 
ecento. Strzeszów, gm. Wisznia Mała. woj. wrocławskie, 
tel. 0607/08-81-57
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, nowy układ wy
dechowy, akumulator 1 roczny, RM Pioneer, - 8.500 zł. 
Świdnica, teł. 074/853-88-13 
VW GOLF CABRIO, 1988 r„ 1600 ccm, benzyna, biały, 
aluminiowe felgi, skórzany dach, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry. -13.500 zł. Wałbrzych,.tel. 0502/52-80-75 
VW GOLF II, 1988 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, alum. felgi 15', 4 tarcze, stabilizator tylny, 
zawieszenie Jamex, obniżony, sportowy wydech Remus, 
rozporka kielichów, szerokie zderzaki, kierownica Momo, 
fotele kubełkowe, tuning, • 9.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/35-10-49
VW GOLF II, 1988 r., 130 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, alum. felgi, szerokie zderzaki, 
spoiler, 3-drzwiowy, garażowany, zadbany, kubełkowe fo
tele, - 10.500 zł. Wierzbowa, gm. Gromadka, tel. 
076/817-30-30
VW GOLF CABRIO, 1988 r:, 195 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, stan idealny, w kraju od od 03.2001 r., 
alum. felgi, rysunek artystyczny, przyciemniane lampy, sil
nik 115 KM, atrakc. wygląd, sportowe zawieszenia, -11.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-71-34 
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, kpi. dokumentacja, 
przegląd do 04.2002 r„ zadbany, stan b. dobry, • 8.200 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-59-58. 0606/87-21-57

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw , np. sam ochodu 
oprocentowanie 2% tygodniowo 
W rocław, ul. T raugutta  107 
tel. 343-56-35, 0-501 6 6  42 59

OP994157

VW GOLF, 1988/89 r., 1600 ccm 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
szyberdach, szerokie zderzaki, komplet kół zimowych, 
alarm, - 10.000 żł. Kluczbork, tel. 077/418-32-14 
VW GOLF II, 1988/89 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, nie wyeksploatowany, oryg. przebieg, atrakc. 
wygląd, na białych tablicach, stan idealny, - 2.400 zł.'Le
gnica, tel. 0600/15-81-56
VW GOLF, 1988/94 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, szerokie zderzaki, białe zegary, odcięcie zapłonu, 
komplet opon zimowych, alum. felgi 195/15. 6 głośników, 
atrakc. wygląd, stan silnika i blacharki b. dobry, szyber
dach, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0605/40-42-42 
VW GOLF II, 1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy, na zachodnich tablicach - 950 DEM.,.tel- 
0604/07-98-31
VW GOLF II, 1989 r, 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, oryg. szyberdach, centr. zamek, po
dwójne reflektory, RO, skórzana tapicerka, stan dobry, -
7.700 zł. Wrocław, tel. 0607/28-93-15 
VW GOLF II, 1989 r„ 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
RM, hamulce tarczowe z tyłu, 2-drzwiowy • 10.800 zł. Lu
bin. tel. 076/841-21-56, 0601/42-28-18 
VW GOLF GTD, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, stan techn. b. dobry, ogólny dobry, szerokie zderzaki i 
opony, 3-drzwiowy, po wymianie silnika (nominalny), prze
gląd do 12.2001 r, -12.200 zł. Bielawa, tel. 0603/19-60-45 
VW GOLF* 1989 r„ 240 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czar
ny, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
5-drzwiowy, szyberdach, radio Sony, zadbany, w kraju od 
97 r, - 11.600 zł. Brzeg, tel. 077/411-36-71 
VW GOLF II, 1989 r., 90 tys. km, 1300 ccm, granatowy,
4-biegowy, 3-drzwiowy, serwis, stan b. dobry, - 9.000 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-01-62, 0604/45-18-93
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, katalizator, reg. pasy, stan idealny, za
dbany, zarejestrowany, na białych tablicach - 1.000 DEM. 
Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 2-drzwio
wy, na białych tablicach - 1.500 DEM. Gubin, tel. 
0503/98-81-94
VW GOLF II, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, czarny, stan 
b. dobry, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, radioodtwa
rzacz ♦ 4 głośniki, nowe opony, aluminiowe felgi, sprowa
dzony w całości, nowe amortyzatory, zadbany, - 10.400 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/816-09-82 
VW GOLF, 1989 r., 165 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
obniżony, szerokie zderzaki, alum. felgi, stan b. dobry, •

7.900 złr Lipiny 47, gm. Nowa Sót, teł; 068/388-60-18, 
0607/65-57*99 .
VW ćÓLF fl;1989 r., 18Ó0 ccm, 16V, zielony metalic, 
5-drzwiowy, obniżony, szerokie zderzaki, plastikowa ma
ska z wlotem powietrza, halogeny, sportowa kierownica, 
atrakc. wygląd, na zachodnich tablicach - 3.600 zł. Lubin, 
tel. 0605/43-54-20, 0049/17-05-44-14-40 . .
VW GOLF II, 1989 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy, 3-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, 90 KM, 
wspomaganie, reg. fotel kierowcy, 4 lampy przednie, sprow. 
w całości, RM Blaupunkt * głośniki, stan opon dobry, stan 
b. dobry - 8.700 żł. Namysłów, tel. 077/419-44-25, 
0605/60-41-88
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, po re
moncie silnika, nowe opony, amortyzatory, akumulator i ha
mulce, alarm, 3-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, obro
tomierz, ekonomiczny, podwójne reflektory,: 11.600 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0600/32-56-81 
VW GOLF, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, za
dbany, - 7.900 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-53-18, 
0604/73-19-31
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwiowy, 
alarm, nowe opony, stan b. dobry, - 10.000 zł lub zamienię 

1 na Audi 80 B3, z małą dopłatą. Oleśnica, tel. 071/315-38-89 
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, turbo D, sza
ry metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, szerokie 
zderzaki, ciemne szyby, Mul-T-Lock, stan b. dobry, atrak
cyjny wygląd, pełna dokumentacja, - 10.500 zl lub zamie
nię na osobowy albo busa. Paczków, tel. 0600/24-91-13 
VW GOLF II CL, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony 
akryl, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, katalizator, radio, 
pokrowce, garażowany, bez wypadku, zadbany, serwiso
wany, pełna dokumentacja, - 9.200 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
VW GOLF II, 1989 r., benzyna, biały, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, alarm ♦ pilot, fabryczny szyberdach, katalizator, spro
wadzony w całości na mienie przesiedledcze, - 9.500 zł 
lub zamienię. Prudnik, tel. 077/436-14-54 
VW GOLF II. 1989 r., 149 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, stan b. dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, 
centr. zamek, reg. el. refl., RM, szerokie zderzaki, nowe 
szczęki ham., oryg. hak, amortyzatory na gwarancji, po 
wymianie oleju - 10.400 zł. Świętoszów, gm. Osiecznica, 
tel. 075/735-61-64
VW GOLF II, 1989 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 nowe opony, zadbany, 
sprow. w całości, bez korozji, stan b. dobry - 9.900 zł. Wro
cław. tel. 0501/25-05-96, 0606/16-73-15 
VW GOLF, 1989/90 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, pełna dokumentacja, alarm, radio Pione
er, nowe amortyzatory, tłumik, klocki, szczęki ham., szero
kie zderzaki, aluminiowe felgi 15', zapasowe koła zimowe, 
ciemne szyby, obniżony, stan b. dobry, -13.000 zł. Głuszy
ca, tel. 074/845-65-08
VW GOLF, 1989/90 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-biegowy, szyberdach, szerokie zderzaki, 
obrotomierz, 4 lampy z przodu, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 7,900 zł. Legnica, tel. 0501/53-16-68 
VW GOLF II, 1989/90 r.. 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic. 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, 
zadbany, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, -
8.600 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1989/96 r., 135 tys. km, 1300 ccm, biały,
3-drzwiowy, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/45-76-67 
VW GOLF, 1990 r., 134 tys. km, 1600 ccm, ciemnografito
wy, oznakowany, sprowadzony w całości w 93 r., ekono
miczny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, immobilizer, radio, nowy 
akumulator, hak, - 11.800 zł (możliwe raty przez komis). 
Wrocław, tel. 373-54-34, 0501/80-25-52 
O  VW GOLF, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwio- 

wy, sprowadzony w całości, 5-biegowy, nowe 
amortyzatory (na gwarancji), nowy ukł. wydecho
wy, po przeglądzie, stan idealny, • 10.500 zł. Lu
bin, tel. 076/846-98-16,0604/97-67-04 84017951 

VW GOLF II, 1990 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, 5-biegowy; podwójne lampy z przodu, 
szerokie zderzaki, szyberdach, aluminiowe felgi, radiood
twarzacz, stan b. dobry, -11.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0606/62-51-96
VW GOLF, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, zarejestrowany 
jako ciężarowy-uniwersalny, ładowność 600 kg, - 7.800 zł. 
Gościków, woj. zielonogórskie, tel. 0607/51-70-04 
VW GOLF II, 1990 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, RM, dodat
kowe światło .stop', szerokie zderzaki, ciemne szyby, w 
kraju 7 miesięcy, sprowadzony w całości, -12.000 zł. Ja
wor, tel. 0607/04-07-39
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, automatic, RO, stan b. dobry, -
10.500 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. reg. lusterka, 
el otw. szyby, komputer, centr. zamek, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, - 12.000 zł. Lubin, tel. 0601/18-57-00 
VW GOLF, 1990 r., 175 tys. km, 1600 ccm, GTD, granato
wy metalic, intercooler, szyberdach, 5-drzwiowy, udokumen
towanie pochodzenie, - 12.500 zł. Lubrza, woj. opolskie, 
tel. 0602/50-45-87
VW GOLF, 1990 r.,-140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, 4 lampy z 
przodu, zadbany, RO Sony, stan b. dobry, - 11.000 zł lub 
zamienię na Opla Astrę albo Većtrę, poj. do 1.6. Lwówek 
Śląski, tel. 075/784-21-75, 0608/85-70-08 
VW GOLF II, 1990 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnofioletowy perłowy, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, RM, stan b. dobry, - 12.500 zł. Międzychód, tel. 
095/748-27-80, 0606/75-82-91 
VW GOLF. 1990 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, poszerzo
ny oryginalnie, 4x4,170 KM, ABS, skórzana tapicerka, szy* 
berdach, el. reguł, fotele, • 13.000 zł. Oława, tel. 
071/313-23-57, 0602/84-61-29 
VW GOLF II. 1990 r., 1600 ćcm, grafitowy metalic, alumi
niowe felgi, szyberdach, listwy boczne, nakładki na błotni
ki, stan b. dobry, 4 lampy z przodu, - 9.000 zl lub zamienię 
na osobowy albo busa. Paczków, tel. 0600/24-91-13 
VW GOLF II, 1990 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, immobilizer, 
nowy akumulator, nowe opony, przegląd do 03/2002 r„ 
zadbany, - 10.300 zł. Wrocław, tel. 789-43-84, 
0501/47-37-01
VW GOLF II, 1990 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, alarm, podgrz. fotele, 
komputer pokładowy, szerokie, zderzaki, podwójne lampy 
przednie, alum. felgi, tłumik Remus, atrakc. wygląd, -
14.700 zl. Wrocław, tel. 071/357-29-41 
VW GOLF II, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, automatic, wspomaganie kier. i hamulców, el. otwiera
ne szyby, szyberdach, komputer, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/365-19-16, 071/352-40-65 
VW GOLF II, 1990 r., 154 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
turkusowy, 3-drzwiowy, RM, Mul-T-Lock, alarm, centr. za
mek, przegląd do 05.20002r., atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-91-42 wieczorem, 
0601/18-13-43
VW GOLF II, GL, 1990 r., 1800 ccm. benzyna, wtrysk, po
pielaty metalic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO *  4 
głośniki, szyberdach, el. reg. lusterka, szerokie zderzaki, 4 
lampy z przodu, halogeny w zderzaku, el. rep. reflektory, 
reguł, fotel kierowcy, nowe opony, sprzęgło, zawieszenie,

tarcze hamulcowe, łożyska kół, kpł, - 11.200 zł. Wrocław, 
tel. 0503/18-05-11
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, ciemnozielony me
talic, techn. sprawny, do poprawek, 5-drzwiowy, - 7.900 zl. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
VW GOLF II, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, automatic, wspomaganie kier. i hamulców, el. otwiera
ne szyby, el. reg. reflektory, szyberdach, stan b. dobry, -
10.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-65, 071/365-19-16 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, radioodtwarzacz, stan silnika i blacharki b. do
bry, - 12.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/88-89-68 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, dieśel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, RO, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 12.800 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
VW GOLF II, 1990/91 r., 140 tys. km, 1600 ccm, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, garażowany, stan b. 
dobry, - 10.800 zł. Domaradzice, gm.-Jutrosin, tel. 
065/547-31-64
VW GOLF GT, 1990/91 r., 105 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, szyberdach, komputer, - 9.800 zł. Gostyń, tel. 
0605/72-56-22
VW GOLF II, 1990/91 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, grafitowy, 
obrotomierz, zegar, immobilizer, RO Pioneer, nowe opony, 
nowy akumulator (gwarancja), zadbany, - 9.900 zl. Wro
cław, tel. 0608/09-31-95
VW GOLF II, 1990/96 r., 1600 ćcm, wtrysk, niebieski, szy
berdach, 5-drzwiowy, nowe opony i akumulator, garażo
wany, stan b. dobry, - 10.000 zl. Pieszyce, tel. 
074/836-68-32 po godz. 15
VW GOLF II, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, el. reg. refl., stan b. dobry, nie eksplo
atowany w kraju, bez wypadku - 11.600 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-50-85, 0600/20-22-65 
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, bordowy,
3-drzwiowy, szyberdach, RM, bez wypadku, w kraju od ty
godnia, 5-biegowy, - 12.200 zl. Chojnów, tel. 
076/818-78-18, 0607/05-07-75 •
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, GL, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, centr. zamek, - 10.800 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, tel. 
075/764-79-50, 0607/15-30-04 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, wspo
maganie, hak, szyberdach, -12.500 zł. Stronie Śląskie, tel. 
0603/26-35-67
VW GOLF II, 1991 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, ABS, radio, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach, szerokie zderzaki, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec, 
delikatna rysa prawej strony, w kraju od 5 dni, - 12.900 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-57-39 po godz. 18, 0604/85-41-36 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, obniżony, 
ciemne szyby, szerokie zderzaki, alum. felgi, garażowany, 
w kraju od 4 miesięcy, - 10.800 zł. Chojnów, tel. 
0605/56-91-55
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy 
metalic, I właściciel, sprowadzony w 2000 r., 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., oryginalny lakier. - 10.700 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-81-78
VW GOLF II, 1991 r., 178 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, 4 lampy z przodu, 
alarm, centralny zamek, szyberdach, garażowany, -12.900 
zl. Dzierżoniów, teł. 074/831 -96-97 
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, nie 
eksploatowany w kraju, stan idealny, - 10.500 zł. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-38-50, 0602/70-18-39 
VW GOLF II, 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 
centr. zamek, alarm, szerokie zderzaki, - 11.400 zl. Henry
ków, gm. Ziębice, tel. 074/810-52-41 
VW GOLF 11/1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm. czerwony, 
katalizator, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, 
- 11.300 zl. 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 ideal
ny, - 11.500 zl. Jarocin, tel. 062/747-36-98 
VW GOLF II, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, alarm 
(na gwarancji), el. reguł, reflektory, bez wypadku,. I właści
ciel, zadbany, stan idealny, - 12.600 zł. Jawor, tel. 
076/870-41-82
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km, .1600 ccm, biały, 4-drzwio
wy, bez wypadku, dwa elementy do poprawek lakierniczych, 
auto stoi 100 km od granicy, - 8.200 zł. 58-500 Jelenia 
Góra, tel. 0604/46-34-26
VWGOLF, 1991 r., 1600 ccm, niebieski, katalizator, alumi
niowe felgi, szerokie opony, fotele kubełkowe, szyberdach, 
tylna i boczne szyby przyciemnione, wspomaganie kierow
nicy, sportowe zawieszenie, czerwona sportowa kierowni
ca, czerwone zegary, RM Pioneer z panelem, głośniki, -
13.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-25-59 
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy,^5-biegowy, rozkładane fotele, kpi. dokumen
tacja, RO, stan b. dobry, - 11.900. zł. Kamienna Góra. tel. 
0605/55-48-22 |
VW GOLF II, 1991 r., 110 tyś. km, 1600 ccm, turbo D, srebr
ny, 5-drzwiowy, bez wypadku, W'kraju od tygodnia, -12.900 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Krotoszyn, tel. 
0603/87-95-45
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy,
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, stan do
bry, - 9.500 zł. Legnica, tel. 076/852-56-32 . .
VW GOLF, 1991 r., 144 tys. km, 1800 ccm. benzyna, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 4 lampy przednie, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, 
komputer pokładowy, zadbany, - 10.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-43-65'
VWGOLF, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 9.300 
zł. Mierzowice, gm. Prochowice, teł. 0603/91-07-44 
VW GOLF GL, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna
5-drzwiowy, welur, c. zamek, el. regulowane reflektory, 1 
właściciel w kraju, stan b. dobry, szerokie zderzaki, -11.500 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/317-81-19. 0605/10-16-36
VW GOLF II. 1991 r.. 154 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, biały. 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 
po przeglądzie, szyberdach, stan b. dobry, • 12.500 zl. Nowa 
Ruda, tel..074/872-64-51, 0602/85-92-02 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, benzyna, ciemny meta
lic, ABS, szyberdach, komputer, felgi Borbet 15', wersja 
Voloburg, - 10.500 zh Nysa, tel. 077/448-27-63 
VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, błękitny, szyberdach, alum. 
felgi, szerokie zderzaki, garażowany, • 11.500 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-90-26
VW GOLF II GTI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, granato
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, komputer, el. reg. 
lusterka, podgrzewane fotele, skórzana tapicerka i kierow
nica, obniżony, sportowy uk. wydechowy Remus, szerokie 
zderzaki, halogeny, spoiler, sportowa skrzynia biegów, 
atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, -13.700 zl. Pieńsk, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0604/75-27-70 
VW GOLF II, 1991 r., 112 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, 5-drzwiowy, RO Beta, oryg. szyberdach, alarm ♦ pi
lot, koła zimowe, po przeglądzie, stan b. dobry, -11.800 zł. 
Polkowice, tel. 076/847-44-65 
VW GOLF II, 1991 r.. 188 tys. km. 1600 ccm. TDi, grafito
wy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., weluro-
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wa tapicerka, hak, el. reg. reflektory, stan b. dobry, -15.000 
zl. Sobótka, tel. 071/316-25-75 po godz. 15 
VW GOLF II GTD, 1991 r., 130 tys. km. kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, bez wypadku. -13.600 zł. Sulechów, 
tel. 0604/59-98-75
VW GOLF II, 1991 r., 138 tys. km, 1600 ccm, turbo O, bia
ły, bez wypadku, stan b. dobry, do sprowadzenia z Nie
miec. -11-500 zł. Syców. tel. 062/785-17-05,0608/05-30-70 
VW GOLF, 1991 r., 165 tys. km. 160Ó ccm, granatowy me
talic, alum. felgi 15", szyberdach, RO, el. reg. światła, ku
bełkowe fotele, 4 lampy z przodu, po wymianie pasków, 
świec, olejów, b. zadbany, - 11.400 zł. Śdnawka Średnia, 
tel. 074/871-52-51
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
4-drzwiowy, szyberdach. - 12.200 zł. Świdnica, tel. 
074/853-07-66, 0501/31-49-91
VW GOLF II, 1991 r., 170 tys. km. 1600 ccm! benzyna, 
srebrny metalic, 2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspo
maganie kier., RO, sprowadzony w całości, II właściciel w 
kraju, bez wypadku, po przeglądzie, atrakcyjny wygląd, 
zadbany. - 8.800 zł. Wałbrzych, tel. 0600/74-59-62 
VW GOLF II, 1991 r., 126 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, 4-biegowy, 
immobilizer, hak, stan b. dobry, - 9.600 zł. Wrocław, tel. 
0603/19-70-40
VW GOLF l|, 1991 r., 1800 ccm, srebrny metalic, stan do
bry, szyberdach, 3-drzwiowy, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/17-77-96
VW GOLF II, 1991 r., 126 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nakładki na błot
nikach, szyberdach, stan dobry, - 10.300 zł. Wrocław, tel. 
071/368-65-84
VW GOLF, 1991 r., 102 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony w całośd, 3-drzwiowy, I właściciel w 
kraju, stan dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 344-71-32 
VW GOLF U GTI G-60,1991 r, .1800 ccm, turbo, wrzoso
wy metalic, 160 KM, obniżony, aluminiowe felgi BBS, cen
tralny zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, ABS, kompu
ter, obrotomierz, insL elektr. do naprawy, - 8.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
VW GOLF II, 1991 r, 1600 ccm, czarny metalic, 5-drzwio- 
wy. 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki, 
białe zegary, - 11.000 zł lub zamienię. Wykroty, tel. 
0604/95-61-54
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km. 1300 ccm. czerwony, szy
berdach, alarm, I właściciel, • 9.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43
VW GOLF. 1991/92 r„ 170 tys. km. 1600 ccm. TDi. czer
wony. oryginalny lakier, hak, szyberdach, intercooler. stan 
b. dobry, - 11.900 zł lub zamienię. Kamiennik, woj. opol
skie, tel. 0608/72-56-16
VW GOLF II, 1991/92 r., 120 tys. km, 1800 ccm, grafitowy 
metalic, c. zamek. el. reg. lusterka, reg. kierownica, reg. 
świateł, szerokie zderzaki, halogeny, ks. serwisowe, spro
wadzony z Niemiec, 2 dni w kraju, bez wypadku, -  11.700 
zł. Kępno, tel. 062/782-08-22, 0603/39-31,25 
VW GOLF III, 1991/92 r., 115 tys. km. 1800 ccm. zielony 
metalic, wspomaganie, bez wypadku, I właściciel w Pol
sce, pełna dokumentacja, • 17.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-74-90, 0608/22-25-46 
VW GOLF II, 1991/92 r., 160 tys. km. 1600 ccm. diesel, 
granatowy, oryg. lakier, - 12.600 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79
VW GOLF II a ,  1991/92 r., 160 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czarny, Mul-T-Lock, RM stereo, 5-biegowy, 5-drzwio- 
wy, -11.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-15-06 
VW GOLF II, 1991/92 r., 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drżwiowy, 5-biegowy, katalizator, el. reg. refl., 
oryg. szyberdach, reg. wys. mocowania pasów, reg. fotel 
kierowcy, sprow. w całości, w kraju od 3 mies.. bez wypad
ku, lusterka w kol. nadwozia, garażowany, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka. • 11.600 zł. Zgo
rzelec, teł. 075/775-10-94, 0606/23-55-58 
VW GOLF II, 1991/92 r., 118 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, 
benzyna, granatowy, 3-drzwiowy, alum. felgi, RO z RDS, 4 
głośniki, sprowadzony w całości, 5-biegowy, stan b. dobry, 
dodatkowe światło .stop". • 10.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-50-14
VW GOLF II, 1991/97 r., 1800 ccm, grafitowy metalic, we
lurowa tapicerka, centralny zamek, el. otwierane szyby,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., stan b. dobry. - 9.500 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-29-36
VW GOLF. 1991/97 r„ 170 tys. km, 1600 ccm. benzyna + 
gaz, biały, szyberdach, alum. felgi 15" z szerokim rantem, 
kompletna dokumentacja, - 10.500 zł. Otmuchów, tel. 
0606/59-29-14
VW GOLF III, 1992 r., 106 tys. km. 1900 ccm, turbo D. 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, oclo
ny w całośd, bez wypadku, - 18.900 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
VW GOLF III, 1992 r.. 160 tys. km, 1800ccm, Wtrysk, czar
ny metalic, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, bloka
da skrzyni biegów, alum. felgi 16" Borbet, kpi. kóf zimo
wych, w kraju od 8 lat, -16.900 zł. Kalisz, tel. 0603/93-22-07 
po godz. 17
VW GOLF III, 1992 r. 125 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
perłowofioletowy, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, radio Blaupunkt,-*- 6 gło
śników. wspomaganie, webasto, - 20.900 zł. Kłodzko, tel. 
0502/10-32-04
VW GOLF III, 1992 r., 135 tys. km, 1400 ccm, granatowy. 
3-drzwiowy, centralny zamek + pilot, - 16.000 zł. Krapko
wice, tel. 077/466-38-37
VW GOLF, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, tydzień w kraju, stan ide
alny, wspomaganie - 20.600 zł. Leszno, tel. 065/534-09-00, 
0605/23-98-86
VW GOLF III, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały. 

- poduszka pow., wspomaganie kier, - 17.000 zł. Leszno, 
tel. 0601/78-72-82
VW GOLF III, 1992 r., 110 tys. km, 1796 ccm, perłowo- 
czamy, klimatyzacja, komputer, pełne wyposaż, elektr. (szy
by, szyberdach, lusterka), elektryczny szyberdach, alumi
niowe felgi, obniżony seryjnie, RO, • 18.700 zł. Leszno, 
tel. 0605/40-89-92
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km sportowy wygląd. -
17.000 zł. Szprotawa, tel. 0605/06-28-47 
VW GOLF III. 1992 r, 173 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, wspomaganie, immobilizer, 5-drzwiowy, 
model 93 r, - 19.800 zł. Wilkowyja, tel. 0601/57-35-88 
O  VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwio- 

wy, 5-biegowy, wspomaganie, w kraju od 3 dni, 
sprowadzony w całości* stan b. dobry, • 17.800 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-49-74 81013011

VW GOLF, 1992 r., 209 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM + głośniki, II właśddel w 
kraju, sprowadzony w całośd, ekonomiczny, do poprawek 
blacharsko-lakierniczych (4 elementy do malowania). -
13.500 zł. Bolesławiec, tel. 0606/71-59-61 
VW GOLF III, 1992 r.. 150 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
alum. felgi, e l. , halogeny, książka serwisowa, zderzaki w 
kolorze nadwozia, -17.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-65-04, 
0602/89-20-77
VW GOLF II, 1992 r., 1600 ccm, TD, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, radio, aluminiowe felgi, sportowe zawie
szenie, przydemnione szyby, - 11.500 zł. Kłodzko, tel. 
0608/08-07-65
VW GOLF III, 1992 r.. 160 tys. km. 1900 ccm. turbo D.

seledynowy metalic, odony w całośd, bez wypadku, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka. RO, alum. 
felgi, wspomaganie, po wymianie silnika, kupiony w salo
nie, książka serwisowa, 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 III, 1992 r.. 124 tys. km, 1400 cćm, wtrysk, bor
dowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm + pilot, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, zadbany, stan ide
alny, • 17.600 zł lub zamienię, z dopłatą. Legnica, tel. 
076/855-03-09
VW GOLF II, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czerwień 
meksykańska, katalizator, bez wypadku, 5-drzwiowy, szy
berdach, alum. felgi, obniżony, tłumik Remus, atermiczne 
szyby, szerokie zderzaki, atrakcyjny wygląd, w kraju od 7 
mies, - 12.900 zł. Leszno, tel. 0502/30-52-36 
VW GOLF III, 1992 r., 134 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. 
reg. lusterka i reflektory, reg. fotele, ciemne szyby, alarm, -
17.600 zł. Lubin, tel. 076/749-73-26 
VW GOLF III, 1992 r., 122 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy. wspomaganie kier., el. szyberdach, 
- 16.800 zł. Lubin, tel. 076/842-77-87 po godz. 22, 
0608/65-15-63
VW GOLF III GT, 1992 r., 102 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, sportowy ukł. wydechowy i zawieszenie, lampy 
przednie Optik IV, atrapa bez znaczka, czarne szyby, ku
bełkowe fotele, białe zegary, pałąk na kielichach, filtr stoż
kowy K&N, centr. zamek + pilot, el. otw. szyberdach, -
18.500 zł. Lubin. tel. 0607/33-74-17
VW GOLF III, 1992 r.. 134 tys. km, 1800 ccm, czerwony.
2-drzwiowy, sprowadzony w całości, nie rejestrowany, -
19.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-35
VW GOLF III, 1992 r, 110 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, tur
kusowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lu
sterka, halogeny, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, dzielona tylna kanapa, I właściciel, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, książka serwisowa, -16.600 zł. No
wogrodziec, tel. 075/731-69-57, 0609/29-02-07 
VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, ra
dioodtwarzacz, jasna tapicerka, stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd, -14.500 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/431-71-52 
po godz. 18. 0606/40-36-78
VW GOLF III GTD. 1992 r„ 150 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie kier., kubełkowe fotele, bez wypadku, nie 
składak/alarm, RM + pilot, - 20.000 zł. Oława, tel. 
071/313-01-02, 0502/31-62-09 
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, do sprowadzenia, • 16.800 zł. Paczków, teł. 
077/431-60-94, 0604/14-20-98
VW GOLF II, 1992 r., 150 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wień meksykańska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + pilot, 
centralny zamek, RO, I właściciel w kraju, nie składak, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, - 11.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-32-76, 0604/62-55-12 
VW GOLF III, 1992 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, I właśddel, 5-drzwiowy, wspomaganie 
kier., centralny zamek, ol. otwierany szyberdach, el. reguł, 
lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, aluminiowe felgi 16" 
AZEV, obniżony, po tuningu, bez wypadku, nie używany w 
kraju. -17.900 zł. Syców. tel. 062/785-36-81.0603/92-75-63 
VW GOLF II. 1992 r.. 123 tys. km. 1300 ccm. granatowy,
3-drzwiowy, RO, w kraju od 3 tygodni, bez wypadku, •
12.400 zł. Trzebnica, tel. 071/387-13-51 
VW GOLF, 1992 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebie
ski. -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-67-75 
VW GOLF III, 1992 r., 103 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, alarm + pi
lot. immobilzier, RO, w kraju od 9 lat, -15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-12-99
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna.bordowy meta
lic, automatic, 2-drzwiowy, 2 x poduszka powietrzna, wspo
maganie, alum. felgi, - 14.800 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
VW GOLF III, 1992 r, 1900 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, peł
na dokumentacja, w kraju od 3 miesięcy, - 18.200 zł. Wro
cław, tel. 0501/71-41-55
VW GOLF III, 1992 r., 98 tys. km, 1400 ccm, biały, szyber
dach, - 13.800 zł. Wrocław, tel. 0606/41-11-94 
VW GOLF III, 1992 r., VR6. czarny. 5-drzwiowy. alum. fel
gi, pełne wyposażenie oprócz skóry, bez wypadku, stan b. 
dobry, • 19.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-76-73 
VW GOLF III. 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm, czarny me
talic, centr, zamek, alum. felgi, halogeny, wspomaganie, 
komputer, szyberdach, - 16.500 zi lub zamienię. Żagań, 
tel. 0604/09-39-67
VW GOLF III, 1992/93 r., 131 tys. km. 1800 ccm. morska 
zieleń metalic, 5-drzwiowy, serwo, centralny zamek, szy
berdach, el. reguł, reflektory, aluminiowe felgi BBS 15", 
opony 195 x 60 x 15, koła zimowe 13", dzielona tylna ka
napa, antena + inst. telefoniczna Siemens, RM Beta, 6 gło
śników, katalizator, alarm, • 18.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-32-13
VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 cćm, ŚDi, biały, bez wypad
ku, w kraju od 2 tygodni, centralny zamek, wspomaganie 
kier., immobilizer, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, ha
logeny, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 19.700 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz. 20, 
0605/14-83-78
VW GOLF III GTD. 1992/93 r, 193 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D. perłowozielony, nowa pompa wspomagania kierow
nicy oraz paliwa, nowe tarcze i klocki hamulcowe, lampy 
przednie i tylne, alum. felgi, centr. zamek, alarm, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyberdach, - 20.500 zł. Krzyżowice, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-84-40 
VW GOLF III, 1992/93 r.. 1800 ccm. wtrysk, grafitowy me
talic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, aluminiowe felgi, - 16.800 zł. Opole, tel. 
0605/38-95-69
VWGOLF III GT. 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, klimatyzacja, 
komputer, wykończenia w drewnie, alum. felgi, sportowy 
tłumik, halogeny, szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, 
immobilizer. kubełkowe fotele, - 19.900 zł lub zamienię. 
Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
VW GOLF III GTD. 1992/93 r., 173 tys. km. 1900 ccm, srebr
ny metalic, nie składak, wspomaganie kier., blokada skrzy
ni biegów, oddęcie zapł., 5-drzwiowy, aluminiowe felgi 14", 
kubełkowe fotele, po wymianie amortyzatorów, • 20.000 zł 
lub zamienię na Audi TD, z dopłatą. Wambierzyce, tel. 
074/871-92-28. 0608/84-62-56 
VW GOLF III GTD, 1992/93 r., 193 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, perłowozielony, alarm, centr. zamek, - 21.000 zł. Wro
daw, tel. 071/311-84-40
VW GOLF III, 1992/93 r., 200 tys. km, 1900 cęm, turbo D, 
wiśniowy metalic, 3-drzwiowy, pełne wyposażenie el., ob
rotomierz, immobilizer, aluminiowe felgi, hak, spoiler, szy
berdach, alarm, welurowa tapicerka, centralny zamek, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, - 20.900 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/357-50-70
VW GOLF III, 1993 r., 118 tys. km, 1800 ccm, zielony me
talic, GT Special, ks. serwisowa, 2 dni w kraju, wersja spe- 
dal, Wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. 
reg. refl., el. reg. lusterka, komputer, alum. felgi, RM, halo
geny. fotele Recaro -17.500 z ł. ., tel. 0608/81-48-82
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Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0-601 55 20 51

VW GOLF. 1993 r.. 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D. biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, •
21.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88. 431-75-08
VW GOLF III. 1993 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metaiic, stan b. dobry, wspomaganie, centr. za
mek, alarm, kpi. dokumentacja, zadbany -• 15.900 zł lub 
zamienię. Żagań, tel. 0603/75-57-29 
O  VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, die

sel, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, • 17.500 zł. Rawicz, tel. 
0605/78-94-65,0605/22-90-89 01032991

O VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 131 
KM, do malowania przód, • 13.200 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-26-51,0601/70-22-45 81013121 

VW GOLF GTI, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V ABS. 
EDS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, komputer, alarm 
Bosch, immobilizer, centr. zamek, el. dach, sportowe sie
dzenia Recaro, alum. felgi, halogeny, RO + 6 gośników, 
kpi. opon zimowych + cz)ści, serwisowany w ASO; doku
mentacja, I właściciel w kraju, • 22.000 zł. ., tel. 
0603/76-55-42
VW GOLF, 1993 r., 108 tys. km, 1600'ćcm. benzyna, atra
mentowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
5-drzwiowy, alum. felgi, RO, sprowadzony, beż wypadku, 
w kraju od tygodnia, stan idealny, • 17.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/782-54-84, 0600/11-38-66 
VW GOLF III, 1993 r„ 130 tys. km, 1900 ccm. GTD. zielo
ny metalic, w kraju od 2 tygodni, centralny zamek, 5-drzwio
wy, RM, szyberdach, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, 
atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier, • 23.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-12-06. 0601/55-26-06 
VW GOLF III, 1993 r.. 117 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, stan b. dobry, zadbany, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otwierany szyberdach, alarm + pilot, wspoma
ganie kier., 5-drzwiowy, - 20.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-23-07, 0601/88-17-31 
VW GOLF III, 1993 r., 190 tys. km. 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lu
sterka, halogeny, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwo
zia, alum. felgi 16", 3-drzwiowy, I właściciel, żaluzja, -
21.500 zł. Lubin. tel. 076/749-57-23, 0603/89-60-14
VW GOLF III, 1993 r., 169 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. szyberdach, 
el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, książka serwisowa, 
RO. -15.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/29-77-37 
VW GOLF III. 1993 r.. 151 tys. km. 1900 ccm. diesel wspc^ 
maganie kier., el. otwierany szyberdach, aluminiowe felgi, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry, • 21.000 zł lub zamienię. Paczków, teł. 
077/431-71-73, 0604/13-21-09 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm. TD. czerwony, Mul-T-Lock, 
el. otw. szyberdach, właśddel niepalący, garażowany, ra
dioodtwarzacz, - 21.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-41-38. 
0600/14-72-01
VW GOLF III, 1993 r., 140 tys. km. 1800 ccm. czarny me
talic, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, ABS, el. szyberdach. 
el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, blokada skrzyni bie
gów, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, centralny za
mek, stan b. dobry, • 19.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-41-37
VW GOLF III, 1993 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, książka serwisowa, stan b. dobry, radio
odtwarzacz, - 16.400 zł. Prochowice, tel. 076/858-48-86, 
0603/06-64-71
VW GOLF III, 1993 r., 118 tys. km. 1900 ccm, diesel centr. 
zamek, wspomaganie kier., radio + CD, w kraju od 10 dni, 
welurowa tapicerka, stan idealny, • 17.500 z ł, kup. zwoln. 
z opł. skarbowej. Sobótka, tel. 0501/03-28-76 
VW GOLF, 1993 r., 63 tys. km, 1800 ccm, granatowy me
talic. wspomaganie, reg. foteli, nie uszkodzony, • 16.500 
zł. Stary Olesiec, tel. 062/761-52-04 
VW GOLF, 1993 r., 104 tys. km. 1900 ccm, turbo D. biały, 
bez wypadku, sprowadzony w całośd w 1996 r„ ABS, el. 
reguł, lusterka i dach, el. otwierane szyby, centralny za
mek, alarm, stan b. dobry, - 21.000 zł. Stronie Śl., tel. 
074/814-17-38
VW GOLF III, 1993 r., 165 tys. km, 2800 ccm pełne wypo
sażenie elektryczne, alarm, immobilizer, -17.500 zł. Strze
gom, tel. 074/855-05-04
VW GOLF III CL 1993 r.. 132 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, el. reg. reflektory, RO, reguł. wys. mocowania pa
sów, atermiczne szyby, nowe opony, zadbany, pełna doku
mentacja, stan idealny, - 15.400 zł lub zamienię na inny 
samochód. Strzelin, tel. 071/392-06-55, 0503/84-98-70 
VW GOLF. 1993 r.. 105 tys. km, 1800 ccm, bordowy. 90 
KM, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otwierane szyby i szy
berdach, el. reguł, lusterka, regulowana kierownica, obro
tomierz, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. reg. reflektory, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, reguł, fotel kierow
cy, - 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-24-45 
VW GOLF III, 1993 r.. 133 tys. km. 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, alarm, blokada wtrysku, wspo
maganie kierownicy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kpi. opon zimowych, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/350-90-28, 0605/28-71-90 
VW GOLF, 1993 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliw
kowy metalic, el. otwierany szyberdach, aluminiowe felgi 
16", Mul-T-Lock, atrakcyjny wygląd, nowe sprzęgło, nowe 
amortyzatory tylne, wspomaganie kier, - 17.300 zł. Wro
cław. tel. 071/789-98-90, 0608/69-44-71 
VW GOLF III, 1993/94 r., 198 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
perłowoniebieski, w kraju od miesiąca, kpi. dokumentacja, 
oclony w całości, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, wspoma
ganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, książka ser
wisowa, stan idealny, - 17.800 zł. Bolesławiec, le i. 
075/732-36-91, 0601/70-56-89 
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, welurowa tapicerka. wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, relingi 
dachowe, dzielona tylna kanapa, immobilizer, - 19.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-41-20, 0601/87-89-60 
VW GOLF, 1993/94 r.. 94 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. szyberdach, interco
oler, 101 KM, wspomaganie kier., centralny zamek, radio, 
w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 22.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/40-91-00
VW GOLF III, 1993/94 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, czarny, 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, relingi da
chowe, dzielona tylna kanapa, w kraju od 98 r., stan techn. 
b. dobry, - 20.500 zł lub zamienię na VW Transportera T4. 
Kowary, tel. 075/761-42-46
VW GOLF III, 1993/94 r, 108 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, radio, relingi 
dachowe, roleta, bez wypadku, do sprowadzenia z Nie
miec, stoi w Goerlitz • 6.500 DEM + cło, na gotowo -17.000 
zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
VW GOLF III, 1993/94 r„ 117 tys. km, 1400 ccm, biały.

3-drzwiowy, RO Sony, wyłącznik zapłonu, nowe opony, -
17.500 zł. Milicz, teł. 071/384-17-52 
VW GOLF III, 1993/94 r„ 12 tys. km, .1900 ccm. turbo D, 
perłowośliwkowy, 5-drzwiowy, RM, bez wypadku, w kraju 
od 1 dnia, centr. zamek, kubełkowe fotele, wspomaganie, 
szyberdach, stan idealny, - 22.700 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
VWGOLF III GT SPECIAL, 1994 r., 115 tys. kmJ800cęm. 
wtrysk, 90 KM. czerwony, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, 
5-biegowy, el. reg. szyberdach, obrotomierz, reg. kierow
nica i siedzenia, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. re
flektory, dzielone tylne siedzenia, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, immobilizer, alum. felgi książka serwiso
wa, stan idealny, cena - 18.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-32 po godz. 20, 0602/29-71-47 
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, el/otw. 
szyberdach, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier. •
5.900 DEM. Niemcy, Berlin, tel. 0049/17-29-78-68-15, mó
wimy po polsku
VW GOLF III, 1994 r., 137 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, ABS. wspomaganie, lakierowane zderzaki, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry-18.700 zł. Oława, tel. 0605/65-92-03 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, białe zegary, -19.000 
zł. Wrocław, teł. 0502/67-60-22.071/793-33-59 po godz. 17 
VW GOLF II GT, 1994 r., TDi, perłowoczarny metalic,
5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, aluminiowe felgi 
BBS, - 25.000 z ł. ., teł. 0607/81-53-30 
VW GOLF III, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 
centr. zamek, oznakowany, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, szyberdach, blokada skrzyni biegów. - 23.000 zł (moż
liwe raty przez komis). Chocianów, tel. 0606/82-97-86 
VW GOLF III, 1994 r., 2000 ccm, GTI,.czarny metalic, 
wszystkie el. dodatki, alum. felgi, RM + CD, ABS, alarm + 
odęcie zapłonu, spoilery, obniżony, garażowany, I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, - 21.000 zł. Chojnów, tel. 
0604/82-06-98 • .
VW GOLF III, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie kier., szyberdach - 7.000 DEM + do i trasnport. Góra, 
tel. 065/543-32-41
VW GOLF II CL. 1994 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
grafitowo-czarny metalic, 2-drzwiowy, aluminiowe felgi, 
wspomaganie kier., szyberdach, alarm + pilot, garażowa
ny, - 21.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-21-37,0603/19-42-58 
VW GOLF IIIJ994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, bez wypadku, stan b. dobry, garażowany, 1 rok w 
kraju. - 20.000 zł. Kostomoty. teł. 071/317-02-96 
VW GOLF III KOMBI. 1994 r., 1900 ccm. turbo D, czarny, 
wspomaganie kier., el. reg. szyberdach. centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, alarm, stan b. dobry, w kraju od 8 
mies, - 22.500 z ł , możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 
0606/49-79-90
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 173 tys; km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach. 
reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, ręg. kierownica, centr. za
mek, el. reg. reflektory, po tuningu, atrakc. wygląd, - 28.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-72-04, 0602/30-16-93 
VW GOLF VARIANT, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, jasno
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, abs. centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, el. szyberdach, oryg. RO z RDS, ha
logeny, relingi dachowe, roleta, zwolniony z opłaty skarbo
wej. -18.900 zł. Leszno, tel. 065/526-64-60.0605/69-32-90 
VW GOLF III. 1994 r., 124 tys. km, 1600 ccm, niebieski.
3-drzwiowy, alum. felgi, sportowe zawieszenie i uktad wy
dechowy, wspomaganie, centr. zamek, Mul-T-Lock, alarm, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, atrakc. wygląd, -
23.000 zł. Lubin, tel. 0603/12-30-33 
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm. turbo D. ciemnozielony me
talic, sprowadzony w całości, centr. zamek; el. reg. luster
ka, szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, halogeny, reg. 
kierownica, 2 pod. powietrzne, zderzaki w kolorze nadwo
zia, - 23.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-61. 
0602/18-19-73
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, relingi dachowe, el. reg. reflektory, centr. za
mek, RM, w kraju 3 tygodnie, techn. sprawny, - 22.400 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-12-78, 0608/66-74-04 
VW GOLF III VARIANT, 1994 r.. 95 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, kolor wiśniowy, 4-zagłówki, roleta, relingi dachowe, 
obrotomierz, el. szyberdach, oryginalny alarm z central
nym zamkiem, - 21.000 zł. Nysa, tel. 077/433-81-97 w 
godz. 9-17
VW GOLF III, 1994 r., 130 tys. km. 1900 ccm. TDI. kolor 
groszkowy metalic, Centr. zamek + pilot, wspomaganie, reg. 
kierownica i fotel kierówcy, hak odpinany, alarm, blokada 
skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa. RO. 3-drzwiowy, -
21.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96
VW GOLF tli, 1994 r., 1900 ccm, diesel, perłowy, I właści-' 
ciel, bez wypadku, oryg. lakier, kupiony w salonie, serwi
sowany, wspomaganie, eL reg. reflektory, alum. felgi, 
Odrzwiowy, 5-biegowy, 4 zagłówki, RO, stan idealny, -
19.800 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, teł. 
077/431-60-09. 0606/50-19-62
VW GOLF III, 1994 r, 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, el. otw. szyberdach, reg. kierownica, immo
bilizer, £ 15.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-77-01 
VW GOLF III BON JOVI, 1994 r.. 57 tys. km, 1800 ccm. 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek + 
pilot, el- otwierane szyby, el. reguł, lusterka, dzielona tylna 
kanapa, immobilizer, radioodtwarzacz, stan idealny, pełna 
dokumentacja, - 17.900 zł. Rawicz, tel. 0603/45-52-97 
VW GOLF III KOMBf, 1994 r„ 108 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
czerwony metalic, bez wypadku, wersja Bon Jovi, relingi, 
roleta bagażnika, welurowa tapicerka, klimatyzacja, 2 po
duszki pow., w kraju od 5 dni, - 25.700 zi. Sobótka, tel. 
071/390-37-65
VW GOLF III GTD, 1994 r„ 138 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, atramentowy metalic, kombi, wspomaganie kier., szy
berdach, relingi dachowe, roleta, RO, el. reguł, lusterka, 
hak, w kraju od 3 dni, stan idealny, - 23.500 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-22-14, 0601/78-23-69 
VW GOLF VR6,1994 r., 2800 ccm, perłowoczarny, alum. 
felgi, pełne wyposażenie, blokada skrzyni biegów, - 25,000 * 
zł. Wrocław, tel. 0606/57-46-82 
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 ;
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, I 
właściciel w kraju, garażowany, zadbany, bez wypadku, ra
dioodtwarzacz, wspomaganie kier., pełna dokumentacja, -
21.800 zł. Wrocław, teł. 071/396-50-93. 0608/43-58-66 
VW GOLF III, 1994 r., 84 tys. km, 1800 Ccm. benzyna, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, immobilizer, zderzaki i lusterka w kolo-

- rze, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, aluminiowe felgi, 
kpi. kół zimowych, zadbany, stan b. dobry, -19.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-32-01
VW GOLF III, KOMBI, 1994 r., 180 tys. km, 1900 cćm. tur
bo D, czerwony, stan b. dobry, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, RO, relingi dachowe, wspomaganie, - 22.200 zł. 
Wrocław, tel. 325-14-34 wieczorem, Namysłów, tel. 
0608/66-74-04
VW GOLF III, 1994 r. 152 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, • 19.000 
zł. Zawidów, tel. 075/778-80-31 
VW GOLF III, 1994 r., turbo D. granatowy, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm + 2 piloty, szy
berdach, RO, Oclony w całości, dzielone tylne siedzenia,

stan b. dobry, - 22.500 zł (możliwe raty) lub zamienię na 
tańszy samochód. Zloty Stok, tel. 074/81 7-52t93 
VW GOLF GL. 1994/95 r., 80 tys. km, 1800 ccm, wtrysk; 
czerwony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, alum. felgi, po 
tuningu, 90 KM, zadbany, • 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/46-84-60
VW GOLF III EDITjON GTI, 1994/95 r., 2000 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. 
felgi, atrakcyjny wygląd, I właścidel. kompl. dokumenta
cja, • 22.900 zł. Kępno, tel. 0604/23-37-24 
VW GOLF KOMBI, 1994/95 r., 122 tys. km, 1800 ccm. bu
telkowa zieleń, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, stan 
b. dobry, - 17.500 zł. Rydzyna, teł. 065/538-02-99. 
0607/15-54-36
VW GOLF GT, 1994/95 r., 93 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czarny, aluminiowe felgi OZ, centralny zamek + piiot, wspo
maganie. kier., el. otwierane szyby, halogeny, lampy tylne 
Golfa IV, atrakcyjny wygląd, białe zegary, kubełkowe fote
le, sportowe zawieszenie, stan techn. b. dobry, - 27.900 zł.. 
Unikowice, tel. 077/431-63-78 
VW GOLF, 1995 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały. 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, el.otw. szyberdach, sprow. 
w całości, stan b. dobry - 20.500 zł. Jenków, gm. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/857-46-82, 0606/49-19-53 
VW GOLF VARIANT, 1995 r„ 131 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, kolor grafitowy metalic, wersja GT, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. otw. szyberdach, poduszki pow., alum. felgi, fo
tele kubełkowe, serwisowany, garażowany, stan b. dobry -
25.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 0604/12-7.6-82 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna ga
rażowany, -'20.900 zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
VW GOLF III CABRIO, 1995 r„ 87 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czarny metalic, ABS, RM, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, atrak
cyjny wygląd, pełna dokumentacja, białe zegary! kubełko
we fotele, - 28.200 zł. Bralin, tel. 062/581-04-18. 
0606/34-66-37
VW GOLF III; 1995r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., immobilizer, 5-drzwiowy, ob
rotomierz. centralny zamek, spoiler, w kraju od 5 dni, -
22.800 zł. Bralin, tel. 062/781-25-19,0602/26-90-03 
VW GOLF III, MOVIE, 1995 r., 94 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, I właśddel, szyberdach, 3-drzwiowy- wspomaganie, 
garażowany, książka serwisowa, zadbany. - 21.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0605/57-94-46
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 1800 ccm. czerwony, napęd / 
na 4 koła, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach el., wspo
maganie, centr. zamek, hak odpinany, - 21.000 zł. Legni
ca, tel. 0603/78-79-35
VW GOLF GTI, 1995 r.. 98 tys. km, czerwony, eł. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
ABS, - 25.000 zł. Opole, tel. 0604/75-24-61 
VW GOLP KOMBI, 1995 r., 131 tys. km, 1900 ccm,-turbo 
D, granatowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
RO, centralny zamek, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
stan b. dobry, - 23.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-86, 868-17-15.. - 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r„ 135 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, bordowy metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie, 
nie eksploatowany w kraju, alum. felgi, - 25.200 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-23-18
VW GOLF III VARIANT. 1995 r., 123 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D intercooler, zielony metalic, I właściciel, wspoma
ganie kier., centralny zamek, el. otwierany szyberdach, alu
miniowe felgi, białe zegary, reg. reflektory, zderzaki w ko
lorze nadwozia, roleta, relingi dachowe, stan b. dobry, -
25.600 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 0603/92-75-63 
VW GOLF III, 1995 r., 97 tys. km. 1900 ccm. diesel, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alum. felgi, 
obrotomierz, RO z RDS, 6 głośników, oznakowany, immo
bilizer, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
25.800 złlub zamienię. Wrodaw, tel. 0604/59-24-04
VW GOLF III, 1995 r., 2000 ccm pełne wyposażenie elektr., 
elektr. telefon, radioodtwarzacz, klimatyzacja, webasto ko
loru antracyt, bez pośredników, pełna dokumentacja, wer
sja amerykańska, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r., 155 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, metalic, ABS, wspomaganie, immobilizer, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia. I właściciel, w kraju 2 miesią
ce, stan b. dobry, - 24.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0600/85-95-23
VW GOLF III, 1995/96 r„ 114 tys. km. 1600 ccm. i. niebie
ski metalic, pełny wtrysk, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, centr. zamek, el. otwierany szyberdach, el. reg. reflek
tory, reguł, fotel kierowcy, reg. kierownica i pasy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, kpi. opon 
zimowych, zadbany, - 24.800 zł. Opole, tel. 077/456-49-18, 
0600/27-94-72
VW GOLF III, 1995/96 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D 2 
pod. powietrzne, szyberdach. el. reg. światła, alum. felgi, 
sprow. w całości - 20.900 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-82, 0606/49-19-53 
VW GOLF KOMBI, 1995/96 r., 1800 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, relingi, roleta, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, radio, po
duszka pow., w kraju od 4 dni, - 20.900 zł. Żagań, tel. 
068/478-14-30, 0602/17-14-43 
VW GOLF, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny. wspomaganie, centr. zamek - 23.000 zł. Jelenia Góra, 
teł. 0601/87-65-57
VW GOLF III GTI, 1996 r, 133 tys. km, 2000 ccm, perło
woczarny, ABS, Wspomaganie, eł. otw. szyby, reg. luster
ka, szyberdach, reg. światła, kubełkowe fotele, lampy Hel
ia. 2x poduszka pow., alum. felgi BBS 16". obniżony, atrak- 
cyjny wygląd, - 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/88-27-80 
VW GOLF III CABRIO, 1996 r., 1800 ccm, wrzosowy me
talic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, 2 pod. powietrzne, alum. felgi atrakc. 
wygląd, stan idealny, • 30.000 zł. Leszno, tel. 
0603/99-70-55
VW GOLF III, ,1996 r., 55 tys. km. 1600 ccm. benzyna
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, 
bez wypadku, w kraju od 2 lat, kpl:-dokumentacja, • 23.700 
zł. Zawadzkie, tel. 077/461-62-65. 0606/30-79-85 
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 kolorze 
nadwozia, soczewkowe halogeny, relingi dacho
we, roleta, zadbany, bez zapachu tytoniu atrak- 
cyjny wygląd - 28.000 zł., tel. 071/317-59-20 po 
godz. 20 01031531

VW GOLF III, 1996 r., 114 tys. km. 1600 ccm. niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyberdach, kubełkowe fotele, nie eks
ploatowany w kraju, • 24.600 zł lub zamienię na VW T4. 
Głogów, tel. 0503/00-45-62, 0602/65-47-99 
VW GOLF III GTI, 1996 r., 2000 ccm, czerwony, pełne wy
posażenie, - 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
VW GOLF III, 1996 r., 65 tys. km, T400 ccm. wtrysk wspo
maganie, centr. zamek, • 23.000 zł. Jelenia Góra, teł. 
075/752-51-78, 0601/87-65-57 
VW GOLF, 1996 r., 130 tys. km, 1800 ccm, granatowy me
talic, klimatyzacja, wspomaganie, otwierany dach, • 23.000 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Mirsk, tel. 075/783-35-29, 
0601/22-87-72
VW GOLF, 1996 r., 90 tys. km, 1600 cćm, benzyna, czer
wony. klimatyzacja, el. otwierane szyby (4), centralny za
mek, serwo. pełne wyposażenie elektr. , białe zegary, wspo
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maganie kier., w kraju od roku, - 24.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-40-60
VW GOLF III, 1996 r„ 155 tys. km. 1900 ccm, TDi. fioleto
wy metalic. intercooler, bogate wyposażenie, możliwość 
sprzedaży przez komis, raty, • 26.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-81-36
VW GOLF III, 1996 r., 87 tys. km, zielony metalic, 2-drzwio- 
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, centr. za
mek, - 23.000 zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 
0604/41-80-47 .
VW GOLF III, 1996 r, 48 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wi- 

. śniowy, I właściciel, sprowadzony w całości 12.2000 r.. bez 
wypadku, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, el. 
szyberdach, atrakcyjny Wygląd, - 23.500 zł lub zamienię 
na Forda Transita. Miękinia, tel. 071/396-30-59 
VW GOLF III, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, kombi, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reg. kierownica, wspomaganie kier., centr. 
zamek, immobilizer, relingi dachowe, RO, zadbany, spro
wadzony w 99 r, - 21.500 zł. Milików, tel. 0606/68-58-17 
VW GOLF. 1996 r., 91 tys. km, 1600 ccm, El. czarny. 101 
KM, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
regulacja świateł, 3-drzwiowy, fotele Recaro kubełkowe, la
kierowane zderzaki i lusterka, alum. felgi. 3 .stop”, nie skła
dany, - 24.800 zł lub zamiana na tańszy, do 12.000 zł. Odo
lanów. tel. 062/733-23-75, 0503/69-85-13 
VW GOLF III. 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, perłowośliw- 
kowy, wspomaganie kier., sprowadzony w całości, szyber
dach, CD Sony, atrakcyjny wygląd, • 26.000 zł, Oleśnica, 
tel. 071/398-53-58, 0607/39-93-04 
VW GOLF III KOMBI. 1996 r., 125 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, czerwień meksykańska, bez wypadku, radioodtwa
rzacz, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., central
ny zamek, telefon, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
immobilizer, atermiczne szyby, z Niemiec, stan b. dobry, -
24.900 zł. Sobótka, tel. 0604/14-21-23. 0604/29-95-43 
VW GOLF III MOVIE, 1996 r., 82 tys. km, 1400 ccm. perło- 
woczamy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, białe zegary, RM Kenwood, garażowany, udo
kum. pochodzenie i przebieg, - 24.700 zł. Wrocław, tel. 
071/363-60-61
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 107 tys. km,. 1900 ccm, turbo 
D. czerwony, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, podgrz. fotele. RM. halogeny, w kraju od 2 
lat, stan b. dobry, - 29.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/788-83-62
VW GOLF KOMBI. 1996 r.. 82 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
biały, 2 poduszki powietrzne. ABS, wspomaganie kier., w 
kraju od 3 dni, - 22.300 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
VW GOLF III, 1996 r„ 72 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, automatic, 2 poduszki pow., wspoma
ganie kier., centralny zamek, alarm, immobilizer, welurowa 
tapicerka, RM, el. otwierany szyberdach, -19.900 zł. Wro
cław, tel. 0606/70-09-43
VW GOLF KOMBI, 1996/00 r.. 1800 ccm, benzyna, grana
towy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja, książka ser
wisowa. - 28.900 zł. jelenia Góra, tel. 075/752-38-10 wie
czorem, 0605/94-78-70
VW GOLF III, 1996/97 r., 1600 ccm, perłowosrebrny,
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. 
szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, radio, 
białe zegary, zderzaki w kolorze nadwozia, - 24.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-50-36
VW GOLF III, 1997 r„ 35 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2x poduszka pow., szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie, radio, - 26.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-26-22 
VW GOLF III, 1997 r., 58 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy. klimatyzacja, alarm, immobilizer, 
centr. zamek, tylne lampy przyciemniane, zderzaki w kolo
rze nadwozia, kpi. opon zimowych, - 30.500 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-95-27 
VW GOLF, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic,
4-drzwiowy - 2.500 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW GOLF III, 1997 r., 98 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod.powietrzne, el. otw. szy
by przednie, wspomaganie kler., centr. zamek, halogeny. 
RO RDS, alarm, nowy rozrząd, opony letnie i zimowe,
4-drzwiowy, - 23.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-64-49 
po godz.20, 0602/81-06-62
VW GOLF III, 1997 r., 76 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, katalizator, szy
berdach, immobilizer, alarm, RO, I właściciel, - 29.000 zł. 
Rydzyna, tel. 065/538-87-73
VW GOLF III, 1997 r„ 89 tyś. km, 1600 ccm, śliwkowy me
talic, 101 KM, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, alum. felgi, alarm z pilotem. • 28.000 zł. 
Środa Śl.. tel. 071/317-26-96 
VW GOLF III KOMBI. 199^.. 107 tys. km. 1900 ccm, TD. 
zielony. ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, wspomaganie kierownicy, relingi dachowe, ro
leta bagażnika, el. otw. szyberdach, aluminiowe felgi, hak 
holowniczy, halogeny, alarm, Mul-T-Lock, 2 lata w kraju, -
33.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-79 wieczorem
VW GOLF III FAMILY, 1997 r„ 45 tys. km. 1600 ccm, czar
ny metalic, sprowadzony w całości z Niemiec w 97 r., kpi. 
dokumentacja, książka serwisowa, 4 pod. powietrzne, im
mobilizer, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, ABS, 
RO + 4 głośniki, drzwiowy, reguł, fotele przednie, 4 za
główki. zadbany. - 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-52, 
0606/35-83-25
VW GOLF III, 1997 r„ 78 tys. km, 1900 ccm, turbo D 90 
KM. bez wypadku, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, automatic, tempomat. roleta, immobilizer, 
relingi dachowe, halogeny, - 34.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-77-57, 0608/17-96-55 
VW GOLF III JOOKER, 1997 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, fioletowy, 95 KM, reg. amortyzatory, klimatyzacja, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., światła VW Golfa IV. do 
sprowadzenia z Niemiec, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/26-27-37
VW GOLF III, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI. czarny 
metalic, 3-drzwiowy, 90 KM, centr. zamek, wspomaganie 
kier., wszystkie el. dodatki, w kraju od 3 miesięcy, • 26.500 
zł. Wschowa, 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. lusterka, szyberdach, centr. zamek + pilot, alarm, alum. 
felgi 16", fotele .Recaro", radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. - 43.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
VW GOLF IV. 1998 r., 60 tys. km, 1900 ccm, SDi, biały,
3-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS. szyberdach, radio, 
immobilizer. bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, -
37.000 zł w tym cło. Legnica, tel. 0605/03-39-81
VW GOLF III KOMBI, 1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, wyprodukowany w listopadzie, 2 pod. powietrzne, 
ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, immobilizer. 
relingi dachowe, cena • 14.000 DEM lub 32.300 zł (na go- 
towo). Legnica, tel. 0607/35-47-11 
VW GOLF IV, 1998 r.. 68 tys. km. 1400 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, ABS, alarm, centr. zamek, el. otw. szyberdach,
5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, alum. felgi, CD 
Sony, garażowany • 32.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-66-30, 0607/30-38-67
VW GOLF IV, 1998 r„ 70 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebie
ski, 110 KM, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, el. otwie
rane szyby, podgrz. sportowe siedzenia Recaro, lampy 
Helia (czarne), aluminiowe felgi BBS, - 54.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-64-86, 0601/07-22-10 
VW GOLF IV, 1998 r., 39 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr

ny metalic, ABS, alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., we
lurowa tapicerka, centr. zamek, • 38.500 zł. Przygodzice, 
tel. 062/733-61-23, 0607/37-53-34 po godz. .15 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 27 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, 3-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, alum. felgi 
15", alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, kompu
ter, kubełkoiwe fotele, reg. kierownica, RO z CD Philips, 
ABS. • 41.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/74-22-01 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 30 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
złoty metalic, kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, alarm, wspomaganie kierow
nicy, regulowany fotel kierowcy, regulowana kierownica, 
RO, - 39.000 zł. Lubin, tel. 076/846-00-27 
VW GOLF IV. 1999 r.. 42 tys. km, 2300 ccm, V5, srebrny, 
pełne wyposażenie, - 65.000 zł. Olsztyn, tel. 0601/13-08-05 
VW GOLF, 1999 r, 15 tys. km, 1600 ccm, SR. perłowo
czamy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, el. otwie
rane szyby, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi 16", regu
lowana kierownica, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
centralny zamek + pilot, 5-drzwiowy, 5 elementów do la
kierowania, • 33.200 zł. Borów k. Strzelina, tel. 
0608/68-42-93
VW GOLF IV, 1999 r., 10 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
wszystkie el. dodatki, alarm' książka serwisowa, halogeny, 
stan idealny, - 41.900 zł. Karpacz, tel. 0604/47-41-88, 
0600/27-01-37
VW GOLF KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, SDi, 
srebrny metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, 
el. otw. szyberdach, centr. zamek, relingi dachowe, (bielo
na tylna kanapa, - 47.000 zł. Lubin, tel. 076/849-30-26 
VW GOLF IV CABRIO, 1999 r., 23 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czarny metalic, 4 pod. powietrzne, skórzana tapicer
ka, ABS, komputer pokładowy, el. reg. lusterka, 4 el. otw. 
szyby, szyberdach, alum. felgi BBS 16", wspomaganie, RO 
+ 6 głośników, zmieniacz, wzmacniacz, • 61.000 zł. Po
znań. tel. 05.02/41-43-01
VW GOLF IV, 1999/00 r.. 24 tys. km, 1900 ccm, SDi, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centr. zamek, • 44.900 
zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 0603/84-64-66 
VW GOLF IV VARIANT, 2000 r., 10 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, granatowy metalic, ABS, 2 alarmy, 4 poduszki powietrz
ne. klimatyzacja, podłokietnik, pełne wyposażenie elektrycz
ne, welurowa tapicerka. stan idealny, • 60.000 zł. Świdni
ca. tel. 074/856-93-33. 0605/44-04-54 
VW JETTA. 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, hak, dod. świetło stop, 
kierownica od Golfa II, pokrowce, stan dobry, • 2.500 zł lub 
zamienię na Audi 80, VW, Opla, inne, z dopł. do 7.500. 
Głogów, tel. 076/833-48-19
VW JETTA I. 1979 r., 240 tys. km, 1439 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, ciemne szyby, obniżony, sportowy 
ukł. wydechowy, stan dobry, dodatkowo RO Sony + gło
śniki -  500 zł, felgi aluminiowe - 2.500 zł lub zamienię na 
Fiata. Lubań Śl.. tel. 075/646-37-13, 0607/45-56-72 
VW JETTA, 1979 r., 100 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordo
wy metalic. po remoncie kapitalnym nadwozia, nowe za
wieszenia. silnik i skrzynia biegów z Golfa II, nowe przed
nie opony, zadbane wnętrze, stan idealny, • 5.000 zł. Za
widów. tel. 075/778-84-66, 0609/49-10-35 
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, alarm, spoiler, szerokie zderzaki, RO, nowe 
pokrowce, zarejestrowany, • 3.000 zł. Głogów, teł. 
076/834-78-38
VW JETTA GTI, 1980 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, nie
bieskie dodatki, 5-biegowy, alarm, aluminiowe felgi, szy
berdach, białe zegary, sportowa kier., ciemne szyby, spo
ilery tylne i przednie, atrakcyjny wygląd, stan dobry, • 2.900 
zł. Nysa, tel. 077/433-29-60
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, zielony metalic, przegląd 
do 11.2001 r., szyberdach, radioodtwarzacz, w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, • 1.800 zł. Oława, tel. 
071/303-07-91, 0607/72-02-46 
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, zielony, stan b. dobry, ory
ginalny lakier, dużo nowych części, - 2.600 zl lub zamienię 
na Poloneza, w tej cenie. Wisznia Mała, tel. 071/312-42-18 
po godz. 19
VW JETTA LS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grosz
kowy, 2-drzwiowy, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-11-37 
VW JETTA, 1980/81 r„ 1500 ccm, benzyna, żółty, po re
moncie błacharki, po malowaniu, 4-drzwiowy, nowe amor
tyzatory, klimatyzacja, aluminiowe felgi, silnik - stan b. do
bry. - 3.000 zł. Mirsk. tel. 075/647-01-40 
VW JETTA. 1981 r.. 1600 ccm, turbo D nie wymaga na
praw, - 2.700 zł. Świdnica, tel. 074/852-92-79 po godz. 15 
VW JETTA. 1981 r., 210 tys. km, 1500 ccm, biały, 5-drzwio- 
wy, inst. gazowa. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-16-48 
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, zielony metalic, 4-drzwio
wy, 4-biegowy, II właściciel od 91 r. - 4.200 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771-80-28
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, .na cho
dzie". - 2.200 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
VW JETTA, 1981 r.. 1300 ccm, złoty metalic, 4-drzwiowy, 
zagłówki z przodu i z tyłu, tapicerka w kolorze nadwozia, 
kołpaki, listwy, stan dobry, - 2.800 zł lub zamienię. Złoty 
Stok, tel. 074/817-57-93 po godz. 20, 0608/49-74-01 •
VW JETTA, 1981/83 r„ 232 tys. km, 1480 ccm, biały, inst. 
gazowa, 3-drzwiowy, przegląd do 01.2002 r., dodatkowo 
silnik, skrzynia b. do remontu, - 3.000 zł. świerki, gm. Nowa 
Ruda, tel. 074/871-11-12, 842-25-57 
VW JETTA, 1982/83 r., 182 tys. km, 1600 ccm, diesel, zie
lony, 5-drzwiowy, - 4.900 zł. Wilkowyja, tel. 0601/57-35-88 
VW JETTA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy,
5-biegowy, stan dobry, - 3.800 zł lub zamienię na Polone
za. Polanica Zdrój, tel. 074/86841-37
VW JETTA II. 1984 r., 160 tys.. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, oznakowany, szyberdach, alum. felgi, alarm + pilot, 
RO, - 4.700 zł. Sulisławice, tel. 074/816-06-08 
VW JETTA II, 1984 r., 164 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny, szyberdach, centr. zamek, alarm, w kraju od 1988 u  I 
właściciel, stan silnika b. dobry, bez Śladu rdzy, oryg. la
kier, zadbany, • 8.000 zł lub zamienię na Mercedesa 123 D 
w b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 0609/49-95-75 
VW JETTA II, 1984/85 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, z 
urzędu celnego, szyberdach, hak, 5-drzwiowy, - 5.700 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-27-20 
VW JETTA, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, szyberdach oryginalny, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, - 6.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-5742, 0605/52-34-13 
VW JETTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, hak, - 7.500 zł. Minkowice Oławskie, tel. 
071/318-0141, 0606/62-90-85 
VW JETTA, 1985/86 r., 14 tys. 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 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-12-79
VW JETTA, 1986 r., benzyna, - 5.800 zł: Ciepłowody, tel. 
074/810-31-68. 0603/87-02-77 
VW JETTA, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, stalowy szyberdach, stan idealny, na białych tablicach -
1.300 DEM. Klępina, woj. zielonogórskie, tel. 
068/327-62-92
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm. wtrysk, czerwony, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, • 6.500 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/7241-52
VW JETTA GTD, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, czerwo

ny, szyberdach, szerokie zderzaki, RM Sony, stan b. do
bry, - 10.500 zł. Grodków, tel. 077/41545-27 
VW JETTA, 1987 r. centralny zamek, szyberdach, podgrz. 
siedzenia, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-66-62 
VW JETTA II, 1987 r„ 1800 ccm stan dobry, - 6.000 zł. 
Oleśnica, tel.-071/398-2143. 79440-f4 
VW JETTA l(, 1987/88 r.. 1?0.tys. km,. 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, szerokie zderzaki, szyberdach, centr. za
mek. automatic, 4-drzwiowy, I właściciel, stan b. dobry, -
8.300 zł. Trzebnica, tel. 0602/52-38-87 
VW JETTA II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, 4-biegowy, zadbany, garażowany, kpi. 
dokumentacja, nowe opony, I właściciel, • 9.300 zł. Bole
sławiec, tel. 0502/84-03-75
VW JETTA GT, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, alum. felgi, ABS, centr. zamek, ciemne szy
by, 4-drzwiowy, wspomaganie, komputer, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, pod
łokietnik, szyberdach, zadbany, dużo nowych części, - 9.500 
zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. 075/777-8046 po godz. 15, 
0605/60-31-95 \
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. 065/54541-44 
VW JETTA, 1990 r., 1600 ccm 5-biegowy, 4-drzwiowy, RM, 
szerokie zderzaki, stan b. dobry lub zamienię na Fiata 126p 
z dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/734-57-81,0608/72-00-60 
VW JETTA, 1991 r., 130 tys. km. 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, kpi. dokumentacja, wspomaganie, 5-biegowy, 
centr. zamek, koła 14, szerokie zderzaki, welurowa tapi
cerka • 10.600 zł lub zamienię na tańszy (także do remon
tu). Paczków, tel. 077/431-71-66 
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, sze
rokie zderzaki, białe tablice - 2.500 DEM. tel. 0606/80-49-73 
VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
jasny metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, RO, kpi. 
dokumentacja, centr. zamek/zadbany, stan b. dobry, •
14.000 zł lub zamienię na diesla + dopłata. Bolesławiec, 
tel. 075/732-23-10, 0501/31-31-95
VW JETTA II, 1991 r. 160 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy. wspomaganie kier., radio, ABS, cen
tralny zamek, szyberdach, obrotomierz, szerokie zderzaki 
w kol. nadwozia, w kraju od tygodnia. • 12.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-77-22. 0604/61-86-35 
VW JETTA. 1991 r.. 150 tys. km. 1600 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy, szyberdach, szerokie zderzaki, alum. felgi, 
nowe opony, -11.500 zł. Szalejów Górny, tel. 074/868-72-85 
VW JETTA, 1991 r., 120 tys. km. 1300 ccm, czerwony, szy
berdach, radio, alarm, odcięcie zapłonu, zderzaki w kolo
rze nadwozia, -10.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Wro
cław. tel. 0501/57-17-90
VW JETTA. 1991/92 r.. 100 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, w kraju od miesiąca, zarejestrowany, oclo
ny, bezwypadkowy, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. reg. reflektory, szerokie zderzaki, nakładki 
na progi, serwisowany, • 13.800 zł (możliwe raty) lub za
mienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
VW JETTA II, 1991/96 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
stan b. dobry, - 8.900 zł. Pustków Wilczkowski, woj. wro
cławskie, tel. 0601/96-21-05
VW LUPO, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, SDi, perłowo- 
niebieski, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, • 27.500 
zł. Oława. tel. 071/313-38-80. 0601/53-99-68 
VW LUPO, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica i pasy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, - 27.600 zł. Wro
cław, tel. 071/372-72-73, 0605/65-58-22 
VW LUPO, 2000 r., 13 tys. km, 1000 ccm, MPi, niebieski, 
wspomaganie, książka serwisowa, I właściciel, - 28.500 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78, 0601/25-95-69 
VW NEW BEETLE. 1999 r., 28 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy metalik, klimatyzacja, ABS, ESP, el. reg. lusterka, oryg. 
radio, 4 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi 16", Spro
wadzony z Niemiec, pełna dokumentacja + książka serwi
sowa. - 58.000 zł. Leszno, tel. 0605/53-3943 
VW NEW BEETLE. 1999 r.. 12 tys. km. 2000 ccm. perło
wosrebrny, wyprodukowany w listopadzie, sprowadzony
10.2000 r. ze Szwajcarii, zdjęcia do wglądu, książka serwi
sowa, wszystkie el. dodatki, alum. felgi 16", ABS, ASP, pod
grzewane fotele, RO+CD, alarm, 4 pod. powietrzne, -
65.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-25-53, 0606/65-51-02 
VW PASSAT, 1974 r., 1400 ccm silnik z 85 r., szerokie zde
rzaki, wymieniona tapicerka, fotele VW Golfa II. do podłą
czenia inst. elektr, - 800 zł. Domaszczyn. gm. Długołęka, 
tel. 0602/7040-21
VW PASSAT, 1977 r.. 1600 ccm, zielony. 5-biegowy,
4-drzwiowy, poszerzone felgi, dużo części zamiennych, -
1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 0600/18-72-50
VW PASSAT, 1977 r. po remoncie silnika, - 1.500 zł lub 
zamienię. Świerzów, gm. Prusice, tel. 0607/30-64-25 
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, turkusowy, stan 
b. dobry, 3-drzwiowy, przegląd do końca roku, w ciągłej 
eksploatacji, bez korozji, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
VW PASSAT, 1978 r., benzyna, granatowy, szyberdach,
5-drzwiowy, • 2.000 zł lub zamienię na motocykl. Wrocław, 
tel. 0607/2345-07
VW PASSAT^ 1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, po remoncie błacharki, zarejestrowany, gara
żowany, w ciągłej eksploatacji, • 2.200 zł. Kluczbork, tel. 
077/41845-33
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1300 ccm, benzyna, poma
rańczowy, stan dobry, ubezpieczony, zarejestrowany, hak 
z homologacją, nie wymaga remontu, • 1.500 zł. Sława, 
tel. 090/6546-24
VW PASSAT, 1979 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, nowe amortyzatory, po're
moncie błacharki, -1.500 zł. Świebodzin, tel. 0604/67-73-98 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 235 tys. km, 1500 ccm, die
sel, biały, + zapasowy silnik, - 1.600 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-95-03, 0606/22-27-01 
VW PASSAT KOMBI, 1980/81 r., 1600 ccm, niebieski, nowy 
model, zadbany, oryg. lakier, stan dobry, • 2.400 zl. Grabo
wiec, woj. zielonogórskie, tel. 0604/65-8243 
VW PASSAT KOMBI, 1980/81 r., 1600 ccm. benzyna, nie
bieski, model przejściowy, 5-biegowy, stan dobry, zadba
ny, oryginalny lakier, - 2.200 zł lub zamienię, może być 
uszkodzony. Stary Kisielin, tel. 068/325-04-69 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, nibieski metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -  4.000 
zł. Michałów, tel. 077/412-92-67 
VW PASSAT KOMBI. 1981 r.. 1600 ccm. diesel, złoty me
talic, II właściciel, stan dobry, - 3.500 zł lub zamienię na 
Audi 80. Strzegom, tel. 0607/20-09-09 
VW PASSAT. 1981 r.. 1600 ccm, diesel techn. sprawny, 
szyberdach, RO, nowy układ wydechowy i klocki hamulco
we. - 2.800 zł. tel. 0600/3948-20 
VW PASSAT. 1981 r.. 1595 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, hak, centr. zamek, stan dobry, przegląd do 05.2002 r, -
2.500 zł. Gozdnica, tel. 068/360-14-10 
VW PASSAT. 1981 r., 100 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, po remoncie silnika, nowy lakier, nowe amortyzato
ry, szerokie zderzaki, RO, ważny przegląd i OC, szyber
dach, hak, stah dobry, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 
0607/84-91-24
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, czer

wony, hak, stan dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/789-61-92 wieczorem, 0602/66-98-99 
VW PASSAT, 1981/82 r.,4300 ccm, bordowy, model przej
ściowy, zarejestrowany, RO Pioneer, zadbany, stan dobry,
- 2.690 zł lub zamienię na inny, droższy. Wrocław, tel. 
071/350-31-99. 0601/42-62-59
VW PASSAT II KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, biały, blacharka 
do poprawek, stan silnika b. dobry, dokumentacja z urzę
du celnego, w kraju od 4 lat, - 2.700 zł lub zamienię na 
BMW 323 i, w cenie do 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-5440, 0502/04-1241 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel; biały, 5-bie
gowy, stan dobry; sprawny technicznie, • 3.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 0502/20-66-10
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnowiśnio- 
wy, nowe sprzęgło; * 2.400 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/318-27-79
VW PASSAT. 1982 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry, -
3.200 zł. Lubań. tel. 0607/07-61545 
VW PASSAT KOMBI. 1982 r., 1600 ccm. diesel, biały, hak, 
blacharka do małych poprawek, 5-biegowy, RM, - 3.300 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-31-13, 075/784-30-97 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy, stan 
b. dobry, 5-drzwiowy, na białych tablicach -, -1.200 zł. Wro
cław. tel. 0606/50-08-63
VW PASSAT KOMBI, 1982/85 r.. 1600 ccm. benzyna, srebr
ny, z urzędu celnego, 3.800 zł. Złotoryja, tel. 
0503/38-07-78
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 400 tys. km, 1600 ccm, die
sel, szary akryl, przegląd do 01.2002 r., stan b. dobry, 5-bie
gowy, hak, szyberdach, sprowadzony w całości, po wymia
nie oleju i filtrów, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, •
5.300 Zł. Żagań, tel. 0600/42-35-78 
VW PASSAT SEDAN, 1983 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski, el. otw. szyberdach, 4 zagłówki, I właści
ciel w kraju, sprow. w całości, techn. sprawny. Legnica, tel. 
076/85849-23
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1900 ccm, szary metalic. 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, za
dbany, - 5.000 zł. Środa śl., tel. 0603/74-96-57 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku. 5-biegowy, relingi dachowe, roleta bagażni
ka, halogeny, hak, stan błacharki b. dobry, zadbany, gara
żowany, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-01-04
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, bez 
wypadku, oryginalny lakier, hak. szyberdach, garażowany, 
przegląd do 03.2002 r, - 5.500 zł. Żary. tel. 068/374-02-52 
VW PASSAT. 1984 r., 185 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, zadbany, nowy akumulator, przegląd do 10.2001 
r., halogeny, dodatkowe światło stopu, model przejściowy,
- 6.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-21 -03
VW PASSAT, 1984 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, - 3.500 zł. Domasław, tel. 
071/311-89-03
VW PASSAT, 1984 r., 92 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśnio
wy. stan dobry, stan b. dobry, hak, szyberdach. RM, nowe 
klocki ham., nowe amortyzatory, w kraju od 9 lat, - 4.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Dzieszkowo, tel. 074/810-25-44 
po godz. 16
VW PASSAT, 1984 r., 1800 ccm, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/32247-01, 0501/17-93-89 
VW PASSAT HATCHBACK, 1984 r, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, na białych tablicach - 950 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/83-92-58
VW PASSAT KOMBI. 1985 r.. 140 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna. zloty, nowe opony, szyberdach, relingi dachowe, skó
rzana tapicerka, na białych tablicach - 850 DEM. Chojnów, 
tel. 0604/89-53-53
VW PASSAT. 1985 r.. 172 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
beżowy, model przejściowy, szerokie lampy tylne, szerokie 
zderzaki, zadbany, stan tech. b. dobry, - 5.900 zł. Wro
cław, tel. 071/32543-84, 0606/94-81-66 
VW PASSAT, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, E+gaz, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, pełna doku
mentacja. radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, lotka.
5-biegowy, stan b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, Poloneza,'inny. Wrocław, tel. 071/396-50-41. 
0603/19-13-93
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm. wtrysk, kolor morski me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, serwo, szy
berdach, alum. felgi, stan b. dobry, na białych tablicach • 
1000 DM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm. benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., szyberdach, Mul-T-Lock, hak,
5-biegowy, radio, stan dobry, pilne, - 5.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0608/01-21-44, 075/734-36-81 
VW PASSAT, 1986 r., 1781 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, przegląd do 01.2002 r., 
stan dobry, - 7.000 zl lub zamienię na busa. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-26-44
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski meta
lic, bez wypadku, model przejściowy, 5-biegowy, szyber
dach, zadbane wnętrze, oryg. lakier, bez korozji, nowe 
amortyzatory i przeguby, RM, stan b. dobry • 7.900 zł lub 
zamienię. Lwówek Śląski, tel.. 075/782-58-28 
VW PASSAT, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-biegowy, stan techn. b. dobry, model przej
ściowy, - .5.900 zł lub zamienię na inny samochód. Pacz
ków, tel. 077/431-7143, 0603/9542-13 
VW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, 
kombi, 5-biegowy, relingi dachowe, - 7.400 zł. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-5341. 312-6341 
VW PASSAT. 1986 r.. 200 tys. km. 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, hak, roleta bagażnika, do
datkowe światło stopu, obrotomierz, stan b. dobry, • 6.500 
zł. Wrocław, tel. 071/354-3846, 0605/32-1146 
VW PASSAT KOMBI. 1986 r„ 1600 ccm. benzyna, czarny, 
instal. gazowa, relingi dachowe, szyberdach, - 4.900 zl. 
Żary, tel. 0603/50-90-21
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel model przej
ściowy, szyberdach, szeroki zderzak, relingi dachowe, do
bre opony, stan b. dobry, - 8.500 zł. Góra, tel. 
065/543-34-28
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 178 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, biały, wspomaganie, klimatyzacja, po przeglądzie, 
po remoncie silnika, kpi. dokumentacja, - 8.500 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/744-70.-77
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., biały. - 5.800 zł. Legnica, tel. 
076/856-57-55. 0502/68-16-87 
VW PASSAT. 1987 r., 220 tys. km. 1600 ccm. diesel, srebrny 
metalic, stan techn. dobry, - 9.000 zł. Lubin, tel.' 
076/847-5249 po godz. 16
VW PASSAT SEDAN, 1987 r.. 220 tys. km. 1600 ccm. die
sel, kość słoniowa, po wymianie paska rozrządu, oleju i 
filtra w silniku, nowe świece żarowe, amortyzatory (gwa
rancją), nowe klocki i szczęki hamulcowe, alarm + pilot, 
odcięcie zapłonu, hak, RM + głośniki, - 8.300 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-9543, 0600/64-54-11 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm. benzyna, niebie
ski metalic, automatic, hak. relingi dachowe, stan idealny, 
na białych tablicach - 1.300 DEM. Sulechów, tel. 
0605/60-71-82
VW PASSAT KOMBI. 1987 r., 167 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, srebrny, stan dobry, hak, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
071/788-68-91
VW PASSAT, 1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
limuzyna, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, szerokie 
zderzaki, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, dużo

nowych części, bez wypadku, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry. - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/357-50-70 
VW PASSAT KOMBI, 1988 r, 213 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czeiwony, relingi dach., kpi. kół zimowych, RM, do
datkowe światło .Stop", zadbane wnętrze, stan b. dobrv, 
welurowa tapicerka, po wymianie pasków i płynów, oszczęd
ny • 9.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-10-68 
VW PASSAT KOMBI. 1988 r.. 180 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, stan b. dobry, po przeglądzie pom
py, wtrysków, turbiny, zagłówki, pokrowce, radioodtwarzacz, 
pełna dokumentacja, - 11.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0602/59-95-82
VW PASSAT, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, aluminiowe felgi, I właściciel, pełna doku
mentacja, alarm, zadbany, stan b. dobry, - 11:400 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0602/76-26-94 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/87146-59 
VW PASSAT, 1988 r., 175 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, gra
natowy metalic, 5-biegowy, szyberdach, automatic, alumi
niowe felgi, garażowany, składak, -12.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-19-83
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, turbo D, czerwień 
meksykańska, model przejściowy, 5-biegowy. 5-drzwiowy, 
hak, pokrowce, dzielona tylna kanapa, szerokie zderzaki, 
sprowadzony w całości, I właściciel, pełna dokumentacja, 
garażowany, nowy akumulator, atrakcyjny wygląd, stan ide
alny, - 8.500 zł. Paczków, tel. 077/431-79-56, 
0606/48-91-65
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 214 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, relin
gi dachowe, szerokie zderzaki, zagłówki, RM, stan tech. b. 
dobry, - 8.000 zł. Strzegom, tel. 0607/79-58-29 
VW PASSAT SEDAN, 1988/89 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 
stan b. dobry, szyberdach, ABS, centralny zamek, 4 za
główki, wspomaganie kier., dzielona kanapa, komputer po
kładowy. - 10.600 zł lub zamienię. Gościce, tel. 
077/431-75-02, 0605/13-60-52 
VW PASSATKOMBI, 1988/89 r., 1600 ccm, TDI, granato
wy, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspo
maganie kier, - 14.200 zł. Lubin, tel. 076/846-50-41, 
0601/79-22-69
VW PASSAT KOMBI. 1988/89 r 1800 ccm. granatowy. -
12.700 zł lub zamienię. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
VW PASSAT. '1988/89 r.. 178 tys. km, 1600 ccm, Pb + gaz. 
bordowy metalic. immobilizer, oznakowany, stan idealny, 
garażowany, I właściciel, - 13.100 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-62-37, 0609/5140-39 
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 1600 ccm, niebieski me
talic, centralny zamek, alarm, 4 zagłówki, hak, roleta, do
datkowe światło .stop", pełna dokumentacja, • 11.800 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/94-84-87 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r„ 154 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, niebieski metalic, 113 KM, el. otw. szyberdach, cen
tralny zamek, wspomaganie kierownicy, trzecie światło stop, 
welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, RO ♦ 6 gło
śników, pełna dokumentacja, udokumentowane pochodze
nie. - 12.900 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-57-03, 
0600/30-23-51
VW PASSAT, 1989 r., 145 tys. km. 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, szyberdach, stan b. dobry, - 10.500 zł. Rydzyna, 
tel. 065/538-02-99, 0607/15-54-36 
VW PASSAT KOMBI. 1989 r.. 1600 ccm. turbo D. jasny 
metalic, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, RM, szyby panoramiczne, relingi, roleta 
bagażnika, zadbane wnętrze, el. otw. szyberdach, kpi. do
kumentacja, 5-biegowy, el. reg. reflektory -14.600 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/735-12-92, 0605/52-34-13 
VW PASSAT, 1989 r., 198 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
wtrysk, złoty. ABS, hak, el. reg. lusterka, kpi. dokumenta
cja, sprowadzony w całości z 93 r, alarm, sportowe siedze
nia, ukł. wydechowy, RM, do małego malowania, ciemne 
szyby. - 8.500 zł. Głogów, tel. 076/833-87-33 
VW PASSAT. 1989 r., 165 tys. km, 1600 ccm, turbo D, zie
lony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 15.500 zł. Otmuchów, tel. 077/43142-50 
VW PASSAT GL. 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, stan b. dobry, pełna dokumentacja, -11.300 zł lub 
zamienię na osobowy albo busa. Paczków, tel. 
0600/24-91-13
VW PASSAT KOMBI CL, 1989 r., 1600 ccm. benzyna, bia
ły, stan dobry, 5-biegowy, centralny zamek, el. szyberdach, 
relingi dachowe, alarm, komplet kół zimowych, katalizator, 
obrotomierz, garażowany, pełna dokumentacja, - 9.800 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 200 tys. km. 1800 ccm, sta
lowy metalic. centralny zamek, po lakierowaniu, po remon
cie silnika, stan dobry, • 12.500 zł, Polanica Zdrój, tel. 
074/868-25-70
VW PASSAT, 1989 r., 110 tys. km. 1800 ccm, metalic. I 
właściciel, bez wypadku, szyberdach, alarm + pilot, nowe 
opony, RM. stan idealny, - 10.900 zł. Starczówek. tel. 
074/81948-91. 0604/66-59-28 
VW PASSAT KOMBI. 1989 r.. 160 tys. km. 1800 ccm. bia
ły, ABS, el. szyberdach, halogeny, reg. kierownica, spoiler, 
alum. felgi, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-54-39 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, 
centralny zamek, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/36341-80 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, metalic, I właściciel, bez wypadku, immobilizer, re
lingi dachowe, RM. nowe opony, stan b. dobry, - 10.900 zł 
lub zamienię na Fiata 126p albo Cinquecento. Starczówek, 
gm. Ziębice, tel. 074/81948-91. 0604/66-59-28 
VW PASSAT VARIANT, 1990 r.. 152 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, wtrysk, biały, katalizator, 5-biegowy, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, el. 
otw. szyberdach, el. reg. świateł, światła przeciwmgłowe, 
hak, bezwypadkowy, centr. zamek, garażowany, -16.500 
zł. Słubice, tel. 090/30-73-89 
VW PASSAT. 1990 r.. 1800 ccm, benzyna sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju od 1,5 roku, 
• 14.500 zł. Biskupice Oławskie, tel. 071/318-66-12 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r.. 191 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, turkusowy, centr. zamek, hak hol., przegląd do
11.2001 r., stan b. dobry, - 12.200 zł. Bolesławiec, tel 
075/73246-21
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, i relingi dachowe, 
wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, stan b. dobry, - 12.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/63-95-02
VW PASSAT, 1990 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, alum. felgi, alarm, RO. - 16.500 zł lub za
mienię na mniejszy, .damski", Opel, VW Golf, Suzuki. Je
lenia Góra, tel. 075/767-69-19 
VW PASSAT KOMBI, 19901 250 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 15.000 zł. Le
gnica, tel. 076/854-1243
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm. kolor morski me
talic, inst. gazowa w miejscu na kolo zapasowe, hak, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, relingi da
chowe, roleta, centr. zamek + alarm + pilot, Mul-T-Lock. 
nie składany, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, dodat
kowe światło .stop", garaż odcięcie zapłonu, stan b. dobry 
- 15.500 zł. Leśna. tel. 075/724-24-36. 0604/75-99-52 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 140 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, biały. RM. klimatyzacja, centr. zamek, zadbany, kpi.
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dokumentacja, sprowadzony wcałośęt, • 11.500 eł- Lwó
wek Śląski; tel % % .'
VW PASSAT GT, 1990 r . 150 tys. km. 1800-ccm. wtrysk, 
Pb/, czarny metalic, kombi, wspomaganie kier., ABS, cen
tralny zamek, szyberdach, halogeny, komputer, el. reguł, 
lusterka, relingi dachowe, 4 zagłówki, welurowa tapicerka. 
hak, szeroka listwa, - 15.500 zł. Namysłów, tel. 
0608/68-37-31
VW PASSAT GL. 1990 r., 207 tys. km. 1800 ccm, benzyna 
szyberdach, eł. 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., 1900 ccm, diesel, granatowy, moc
no spalony w rejonie akumulatora. - 6.000 zł. Opole, tel. 
0606/33-81-50
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 11800 Ccm, czerwony, in
stal. gazowa, 5-biegowy, relingi, alarm, -.16.000 zł. Piotro
wice, gm. Chojnów, tel. 076/818-13-85 
VW PASSAT, 1990 r.. 164 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
bordowy, I właściciel, w kraju 2 lata, sprow. w całości, oryg. 
przebieg, książka serwisowa, kpł. dokumentacja, wspoma
ganie, centr. zamek, RM Sony, katalizator na akumulator, 
po przeglądzie, welurowe siedzenia z zagłówkami z mo
delu (94), stan idealny • 14.500 zł. Raszówka, tel. 
0608/62-19-24
VW PASSAT, 1990 r., - 14.000 zł. Sarnowa, gm. Rawicz, 
tel. 065/545-37-30
VW PASSAT KOMBI CL. 1990 r„ 175 tys. km, 1800 ccm. 
czerwony, inst. gazowa, centr. zamek, alarm + pilot, zbior
nik na gaz w miejscu koła zapasowego, - 13.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/28-01-11
VW PASSAT SEDAN, 1990 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, hak, - 13.700 zł. Wrocław, tel. 071/789-50-51. 
0605/72-07-79
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 cćm, wtrysk, kolor mor
ski metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkłada
ne tylne siedzenia. Sprowadzony w całości. Spońy letnik i 
zimowe/zadbany, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośników, 
- 16.400 zl. Wrocław, tel. 350-07-55; 0601/79-15-61 
VW PASSAT CL, 1990 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny akryl, sprowadzony w całości, zadbany, garażowa
ny. dużo dodatków. • 14.800 zł lub zamienię na diesla. TDi. 
z dopłatą. Wrocław, tel. 071/328-70-60. 0501/84-88-28 
VW PASSAT. 1990 r., 1800 cćm, granatowy metalic, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, szyberdach, wy
łącznik zapł., zadbany, stan idealny, • 11.900 zł Wrocław, 
tel. 071/315-13-47
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 170 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna. czerwony, stan b. dobry el. otw. szyberdach, wspo
maganie, biae szyldy - 2.700 DEM. Zgorzelec, tel. 
0502/11-89-34
VW PASSAT. 1990/91 r., 166 tys. km, 1800 ccm. niebieski 
metalic, ABS, serwo, centr. zamek, halogeny, el. reg. szy
berdach, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, lam
py tylne, I właściciel, stan techn. b. dobry. -13.900 zł. Góra, 
tel. 065/543-42-65
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 144 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D, bordowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek. RM, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka. relingi, 
sprow. na nowych zasadach, wersja GL, halogeny, kupu
jący nie płaci podatku - 19.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-66-02 po godz.20, 0604/26-19-87 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 190 tys. km. 2000 ccm. gra
natowy metalic, stan tech. i wizualny b. dobry, - 14.000 zł 
lub zamienię na terenowy + dopłata. Nysa, tel. 
077/433-79-09
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 170 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, bordowy metalic, stan b. dobry, - 18.800 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT GL, 1991 r.. 130 tys. km. 1800 ccm. benzy
na. kolor grafitowy metalic. ABS, klimatyzacja, wspomaga
nie, centr. zamek, radio Sony, dzielone tylne siedzenia, ga
rażowany, stan b. dobry, alarm. Mul-T-Lock. - 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/72-13-43
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 215 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna. czarny metalic, wspomaganie, ABS, pełne wyposa
żenie eł., klimatyzacja, halogeny, relingi dachowe, obroto
mierz, nowy alternator, dzielona kanapa, roleta, reg. kie
rownica, hak, radio VW. alarm Kidnaper. - 20.500 z ł. .. gm. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-86 ■
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 134 tys. km. 160Ó ccm. TDI. 
biały, roleta. ABS. centr. zamek, bez wypadku, w Polsce 
od bm., stan b. dobry, - 16.400 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-15-03
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm. benzyna, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, wspomaganie kier., ro
leta. centr. zamek, szyberdach, stan b. dobry, do sprowa
dzenia z Niemiec- 3.500 DEM + cło lub na gotowo -.11.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
VW PASSAT KOMBL 1991 r.. 83 t̂ys. km, 1900 ccm’ die
sel. bordowy, bez wypadku, klimatyzacja,, wspomaganie 
kier., centr. zamek, relingr, stan b. dobry, - 20.500 zł. Kłodz
ko. tel. 0601/58-20-80. 074/867-65-86 
VW PASSAT GTD. KOMBI. 1991 r., 160 tys. km. 1.900 ccm. 
granatowy, I właściciel W Polsce, bez wypadku, stan ideal
ny. -18.400 zł. Leszno, tel. 065/520-74-90.0608/22-25-46 
VW PASSAT, 1991 r., 145 tys. km. 1900 ccm. diesel, biały, 
bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, halogeny, 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., 174 tys. km. 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, ABS. garażowany, rozkładane kanapy tyl
ne, reg. wys. mocowania pasów, - 15.300 zł lub zamienię 
na tańszy. Paczków, tei. 077/431-71-37, 0604/61-02-42 
VW PASSAT. 1991 r, 1600 ccm, TDi, srebrny metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, alarm, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyberdach, alum. felgi, atrakc. wygląd, lusterka i zderzaki 
w kol. nadwozia, - 18.500 zł. Włosień, tel. 075/724-13-04, 
0603/32-33-54
VW PASSAT, 1991 r.. 158 tys. km. 1800 ccm, granatowy, 
relingi dachowe, oryg. lakier, wspomaganie, roleta bagaż
nika. sprowadzony w całości, stan ,b. dobry, - 16.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-99-36, 0605/42-40-5? -.
VW PASSAT KOMBI. 1991 r,. 143 tys: Km. 1800 ććm, ben
zyna, wtrysk, bordowy, hak; 'blokada zapłonu, zadbany, 
przegląd, stan b. dobry, <- 12.700 zf. Wrocław, tel. 
071/341^61-82, 06.04/06-55-32 
VW PASSAT SEDAN; 1991 r., 139 tys: km, 1800 ccm, bia
ły, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., RO Grundig, 
zadbany, I właściciel w kraju, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95
VW PASSAT KOMBI. 199.1 r., 1800 ccm, benzyna. srebmy 
metalic. wspomaganie kier., radioodtwarzacz, centralny za
mek, roleta, relingi dachowe, hak. el. szyberdach, listwy 
boczne, - 14.800 zi lub zamienię ha Poloneza z 1996 r„ 

•Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-03-37, 0607/53-05-81 . 
VW PASSAT. 1991/92 r., 98 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
turkusowy metalic, sedan, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyberdach. bez wypadku, welurowa tapicerka, ABS, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, za
dbany, stan idealny, - 14.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732?36-91, 0601/70-56-89 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 182 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, żółty, wspomaganie, el. reg. reflektory, zadbany, stan 
b. dobry, w kraju od pół roku. właściciel niepalący, ekono
miczny. - 17.500 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-38-50 
VW PASSAT, 1991/92 r., 100 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, centralny zamek, radio, szyberdach, stan b. dobry, -

13.900 zł. lub zamienię na tańszy., Legnica, tel. 
076/854-57-13, 0602/38-55-22 
VW PASSAT. 1991/92 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
niebieski jnetalic, limuzyna, szyberdach el., alum. felgi, 
wspomaganie, bez wypadku, w Polsce, bez opłaty skarbo
wej, - 16.900 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r.. 1800 ccm, benzyna, bia
ły. inst. gazowa (zbiornik w kole zapasowym), alarm, wspo
maganie, szyberdach. garażowany, stan idealny, • 17.850 
zł. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
VW PASSAT KOMBI. 1991/93 r., 150 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, granatowy, relingi dachowe, roieta bagażnika, el. 
reg. reflektory, zadbany, • 13.500 zł lub zamienię na inny, 
mniejszy. Międzybórz, tel. 062/785-69-27, 062/785-66-39 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 142 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D. czarny metalic, bez wypadku, wspomaganie, RM, 
centr. zamek, el. reg. świateł, relingi, szyberdach, sprow. 
na nowych zasadach, - 20.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-66-02 po godz.20, 0604/26-19-87 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, zielony, wspoma
ganie, centr. zamęk, szyberdach, roleta, relingi.dachowe, 
bez wypadku, - 15.200 zł. Krotoszyn, tel. 0603/87-83-44, 
0607/36-33-61
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 1800 ccm, granatowy meta
lic, wersja Arriva, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. 
otw. szyberdach, hak, alarm, welurowa tapicerka, kpi. opon 
zimowych, zadbany, - 17.000 żł. Leszno, tel. 
0604/36-90-52, 0607/20-34-60 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 160 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, biały, roleta bagażnika, radio Grundig, sprowadzo
ny w całości, w krąfuod roku, zderzaki w kolorze nadwo
zia. atrakc. wygląd, alum. felgi, wspomaganie, relingi da
chowe, - 14.800 zł. Rawicz, teł. 0604/34-83-75 
VW PASSAT. 1992 r., 160 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
zielony, alarm, immobilizer, hak. roleta bagażnika, wspo
maganie, stan. techn. b. dobry, - 13-400 zł. Wrocław, tel. 
071/321-76-22
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 160 tys. km! 2000 ccm. czer
wony. wspomaganie kier., alarm, centralny zamek, bloka
da zapłonu, hak, zadbany, pełna dokumentacja, • 14.500 
zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411-17-58. 0502/69-23-93, *  
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 158 tys. km. 2000 ccm. gra
fitowy metalic. roleta, relingi, bogate wyposażenie, kpi. do
kumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 14.900 zł. Go
styń, tel. 065/571-91-47, 0602/81-43-13 
VW PASSAT, 1992 r.. 166 tys. km. 1900 ccm, turbo D, ko
lor wiśniowy, relingi dachowe, blokada skrzyni biegów, 
alarm, - 18,500 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-51-14 po 
godz. 20
VW PASSAT G-60 KOMBI. 1992 r„ 195 tys. km, 1800 ccm. 
turbo E. granatowy metalic. syncro, klimatyzacja, pełne wy
posażenie el., szyberdach. skórzana tapicerka, ABS, alum. 
felgi, Mul-T-Lock, podgrz. siedzenia, - 22.800 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-52-72
VW PASSAT, 1992 r.. 220 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
biały, stan b. dobry, - 15.200 zł. Jordanów Śl., tel. 
071/316-13-61
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 181 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D. szary metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek. roleta, w kraju od miesiąca, - 18.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-17-15, 868-18-86
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 170 tys. km. 1900 ccm. die
sel. niebieski metalic, dodatkowe wyposażenie, do spro
wadzenia z Niemiec, stan b. dobry - 6.500 DEM + cło i 
transport. Kłodzko, tel. 074/867-57-80 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 173 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D, czerwony, ABS. el. otw. szyby i szyberdach. wspo
maganie, centr. zamek, halogeny, immobilizer, atrakc. wy
gląd, zadbany, - 18.600 zł. Legnica, tel. 076/722-77-04. 
0602/43-01-75
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, centr. 
zamek,-wspomaganie, sprowadzony, nie zarejestrowany, -
17.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17, 
0609/45-99-56
VW PASSAT SEDAN, 1992 r.. 1900 ccm. turbo D. niebie
ski. 4-drzwiowy - 6.000 DEM. Leśna. tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., czerwony, RM. centr. zamek, 
alarm, immobilizer, el. otw. szyberdach’, hak, roleta bagaż
nika. - 17.000 zł. Opole, tel. 0502/13-92-42 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r„ 170 tys. km, 1800 ccm wspo
maganie, szyberdach, • 14.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-40-51. 0605/25-59-07 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r„ 151 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, wspomaganie kier.. 5-biegowy, central
ny zamek, immobilizer, ABS, alarm, RO + głośniki, relingi 
dachowe, stan techn. b. dobry, • 15.500 zł lub zamienię na 
inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 186 tys. km, 1900 ccm. die
sel. zielony metalic, hak, roleta, centr. zamek, alarm + 2 
piloty, immobilizer. 130, relingi dachowe, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, garażowany, serwisoany, stan b. dobry,
- 20.300 zł. Siechnice, woj. wrocławskie, teł. 0607/14-73^77 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r„ 163'tys..km, 1900 ccm, tur
bo D, grafitowy metalic, wspomaganie kier., relingi dacho
we, roleta bagażnika, el. otwierany szyberdach, el. reg. re
flektory, 4 zagłówki, stan b. dobry, pełna dokumentacja, -
20.500 zł. Sobótka, tel. 0604/78-63-41
VW PASSAT KOMBI GL, 19?2.r.. 150 tys: km, 1900 ccm, 
turbo D. morski metalic. bez wypadku, centralny zamek, 
wspomaganie kier.r pełne wyposażenie elektr., relingi da
chowe, radioodtwarzacz, roleta, atermiczne szyby, welu
rowa tapicerka, stan idealny, - 19.300 zł. Sobótka, tel. 
0604/14-21-23, 0604/29-95-43 
VW PASSAT .KOMBI, 1992 r., 81 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, I właściciel, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, relingi 
dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, nie używany w kra
ju, stan b. dobry, - 15.400 zł. .Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 95 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy, hak, stan b. dobry, -16.000 zł. Tomaszów Bolesław., 
teł. 076/818-94-62
VW PASSAT SEDAN, 1992 r„ 2000 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, 5-biegowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 
ABS, klimatyzacja, komputer, blokada skrzyni biegów, we
lurowa tapicerka, • 17.500 zł lub zamienię na inny samo
chód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 119 tys. km; 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, el. reg. reflektory,'relingi dachowe, RM, zabezp. 
przed kradzieżą, - 16.300 zł lub zamienię na naczepę. Ze- 
brzydowa. tel. 075/736-21-52. 0607/20-73-87 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 1900 ccm. turbo D. szary 
metalic, oclony, bez rejestracji, bez wypadku, - 17.900 zł. 
Zielona Góra,.tel. 0603/83-92-58 
VW PASSAT. 1992/93 r;. 159 tys. km. 1600 ccm, turbo D, 
biały, sedan, sprowadzony w całości, pełna dokumenta
cja, I właściciel, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., reguł. .wys. mocowania pasów, reguł, fotel 
kierowcy, bez wypadku, • 18.200 zł lub zamienię na diesla 
(Audi B3. VW Golfa II, VW T2. T3). Namysłów, teł. 
077/419-22-39
VW PASSAT SEDAN. 1993 r.. 129 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, wspomaganie, el. otw. szyberdach, centr. 
zamek, alarm + pilot. CD, 4 zagłówki, dzielona tylna kana
pa, spoiler z dodatkowym .Stopem’', garażowany, stan b. 
dobry - 17.800 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-62-65 
VW PASSAT. 1993 r., 152 tys. km, 2000 ccm, 115 KM. bia
ły. serwo, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg.

lusterka, radio, książka serwisowa, roleta,.do sprow: z Nie- 
. miec, „na chodzie" - 4.200 DEM+.cłoi transport. Wrocław, 
tel. 0502/53-21-62 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w .internecie pod numerem - A00529 www.autogiel- 
da.ćom.pl)
VW PASSAT KOMBI. 1993 r., 140 tys. Jem, 1800 ćcm. ben
zyna, grafitowy, ABŚ, centralny zamek, immobilizer, alumi
niowe felgi, el. reg. światła, CD + głośniki, kpi. kół zimo
wych. - 17.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-30-46 "
VW PASSAT SEDAN. 1993 r., 137 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D. czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimaty
zacja, el. otw. szyberdach, alum. felgi, • 22.700 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-65-86. 0601/58-20-80 

~VW PASSAT, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm. turbo D, srebr
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, - 20.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 0602/49-56-41
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 240 tys. km. 1900 ccm, die
sel, beżowy, wspomaganie, alarm, immobilizer, RO + 4 gło
śniki, ciemne szyby, relingi dachowe, roleta, 4 zagłówki, 
ekonomiczny, zadbany, - 21.000 zł. Lubin, tel. 
076/841-55-55, 0605/61-23-24 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 129 tyś. km, 180Ó.ccm, ben
zyna, kolor grafitowy, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, szyberdach, dużo dodatków, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, - 18.000 zł lub 
zamienię na inny. Lwówek Śląski, tel. 075/78-41-66 
VW PASSAT, 1993 r.. 1800 ccm, benzyna, perłowograna- 
towy, -17.000 zł. Oława. tel. 071/303-02-28,0607/5(M9-25 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.,.128 tys. km, 2800 ccm. VR6. 
czarny metalic, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, re- 
lingi dachowe, roleta, pełne wyposażenie, bez wypadku, 
klimatyzacja, aluminiowe felgi, nie używany w kraju, -
23.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-51, 0600/58-62-89 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, die
sel ABS, wspomaganie, po przeglądzie technicznym, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, -17.500 zł. Stary Ole- 
sięc, tęl. 062/741-$3-61, 0ę0^/58-28-32. ^ t
VW PASSAT KOMBI, 1993 r . i >70 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, czarny metalic, wspomaganie kier., szyberdach, alu
miniowe felgi, welurowa tapicerka, centralny zamek, obro
tomierz, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, w kraju od
01.2001 r. - 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-71-42 
VW PASSAT, 1993 r., 124 tys. km, 1900 ccm, turbo D 90 
KM, w kraju od 6 miesięcy, sprowadzony z Niemiec, bez 
wypadku, el. otwierany szyberdach. centralny zamek, ro
leta. stan idealny. - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-57. 
0608/17-96-55
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.. 146 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, relingi dachowe, wspomaganie kier., el. szy
berdach. el. reg. reflektory. 4 zagłówki, reg. fotel kierowcy, 
alarm, sprowadzony w całości, nie uszkodzony, nie skła
dak, centralny zamek, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-74*06. 050-1/81-01-49 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.. 157 tys. km. 1800 ćcm auto
matic, ABS, poduszki powietrzne, centr. zamek,'Hak, -
17.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-33-08
VW PASSAT, 1993 r.. 137 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, 
centr. zamek na pilota, alarm, blokada skrzyni biegów. 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyberdach. ef: reg. lusterka, pod
grzewane, el. reg. świateł, alum. felgi, pełna dokumenta
cja. RM, stan idealny, - 20.500 zł. Wrocław, lei. 
071/339-72-45. 0601/79-67-49 
VW PASSAT KOMBI TREND, 1993/94 r., 113 tys. km. 1900 
ccm, turbo D. kolor śliwkowy metalic, bez wypadku, cen
tralny zamek, pełne wyposażenie elektr., el. otwierany szy
berdach, radioodtwarzacz z RDS, relingi dachowe, roleta, 
atermiczne szyby, welurowa tapicerka, z Niemiec, stan ide
alny, - 23.000 zł. Sobótka, tei. 0604/14-21-23, 
0604/29-95-43
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. 200 tys. km, 1900 ccm. TDI. 
akrylowy biały, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, kli
matyzacja, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, kpi; do
kumentacja. serwisowany. - 26.000 zł lub zamienię busa. 
Legnica, tel. 0605/40-00-98
VW PASSAT CL KOMBI, 1994 r.. 90 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, wiśniowy metalic. kpi. dokumentacja, oclony, po 
przeglądzie, oclony, po przeglądzie, wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, roleta bagażnika, 
radio Philips, stan b. dobry, • 21.500 zł. Legnica, tel. 
076/887-83-51. 0601/76-97-19 
VW PASSAT. 1994 r., 1104ys. km, 1900 ccm. turbo D. nie
bieski metalic, bez wypadku, szyberdach, wspomaganie 
kier., centralny zamek, ABS, w kraju od 2 dni, stan b. do
bry, - 28.000 zł lub zamienię. Bralin, tel. 062/581-04-18. 
0606/34-66-37.
VW PASSAT SEDAN,-1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, metalic, bez wypadku, z salonu. 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, ABS. wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, alarm, immobilizer, stan idealny, pełna dokumenta
cja. - 22.800 zł. Kłodzko, tel. 074/868-10-36 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 130 tys. km, .1900 ccm, tur
bo D, biały, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier.,- radio
odtwarzacz, relingi dachowe, roleta, I właściciel .w kraju, 
stan idealny, - 25.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/68*57-99 
VW PASSAT KOMBI GT, 1994 r„ 135 tys. km, 1900 ccm, 
TDi GT, srebrny metalic, pełne wyposażenie, bez wypad
ku, I właściciel, w kraju od tygodnia, stan idealny, - 31.500 
zł. Kłodzko, tel. 0603/68-57-99 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 130 tys. km. 1900 cćm. tur
bo D. biały, bez wypadku. 2 poduszki powietrzne, ABS, el. 
otwierany szyberdach, wspomaganie kier., centralny za
mek. relingi dachowe, roleta, stan idealny. -  25.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/68-57-99
VW PASSAT KOMBI GT, 1994 r.. 135 tys. km, 1900 ccm. 
TDi, srebrny metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie* I 
właściciel, stan idealny, > 31.500 zł. Kłodzko, tel. 
0603/68-57-99
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 130 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D. biały, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, el. Otwie
rany szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centralny zai
mek, radioodtwarzacz, ala[m, relingi dachowe, roleta, -
25.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/68-57-99 
VW PASSAT KOMBI GT. 1994 r.. 135 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, srebrny metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie, I 
właściciel, w kraju od tygodnia, stan idealny, • 31.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/68-57.-99
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, eł. 
otwierany szyberdach, relingi dachowe, ABS, wspomaga
nie kier., hak, bez wypadku, stan b. dobry, - 26.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 0601/55-26-06 
VW PASSAT VR6,1994 r.. 140 tys. km, 2800 ccm. benzy
na, czarny, pełne wyposażenie - 7.000 CHF + cło. Lubin, 
tel. 0503/93-24-85 , Szwajcaria. 0041/788-14-98-22 ,
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 168 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, RO. I właściciel, kpi. dokumentacja, nieek- 
spioatówany w kraju, - 26.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-59-66. 0602/36-90-52 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 125 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
relingi dachowe, alum. felgi, - 28.000 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-65-17, 0603/48-30-59 
VW PASSAT, 1994 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, TDi 2 pod. 
powietrzne, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
komputer pokładowy, stan dobry, • 28.000 zł. Odolanów, 
tel. 0601/56-10-12, 0603/60-79-22 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 1800 ccm. niebieski. ABS. 
wspomaganie kier., el. szyberdach, 2 poduszki powietrz

ne, alarm, immobilizer, radioodtwarzacz, - 22.500 zł. Ole
śnica, teł. 071/398-88-81 po godz. 20, 0605/65-95-49 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. 165 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, szyberdach, pełna 
elektryka, wspomaganie, alarm + pilot, blokada biegów, 
dzielona kanapa. RO, - 27.000 zł. Prusice, gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-54-23, 0608/05-58-22 
VW PASSAT KOMBI GT, 1994 r.. 132 tys. km, 2000 ccm. 
kolor perłowośliwkowy, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyza
cja, wspomaganie, podgrzewane lusterka, centr. zamek, 
alarm, blokada skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0501/73-39-14 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 130 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nad
wozia, halogeny, bez wypadku, stan b. dobry, • 23.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 140 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, niebieski, bez wypadku, w kraju od tygodnia, szy
berdach, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. re
flektory, oclony, stan idealny, - 26.500 zł. Kłodzko, tel. 
0605/65-31-78
VW PASSAT KOMBI GL, 1994/95 r., 96 tys. km, 1900 cęm, 
TDi, czerwony, bez wypadku, pełna dokumentacja, w kraju 
od 2 tygodni, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kier., roleta, relingi da
chowe, welurowa tapicerka, stan idealny, - 33.400 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-46-05, 0602/10-57-09 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, RM. szyberdach el., ABS, relingi dachowe, 
alarm, - 24.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, 
tel. 075/764-79-50
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, zielony metalic, 
2 poduszki pow., ABS, po lakierowaniu, - 28.000 zł lub za
mienię na terenowy. Nysa, tel. 0604/15-69-21 
VW PASSAT CL KOMBI, 1995 r., 92 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D. biały,'zadbanyi kraju ód roku, dokumentacja cel
na, wspomaganie. 1iak, alarm. - 27.500 zł. WróćłaW, tel. 
071/398-81-80
VW PASSAT. 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TD, srebrny 
metalic, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, elektryka, 
immobilizer. - 31.500 zł lub zamiana na tańszy, 4-drzwio
wy. Kalisz, tel. 062/766^16-25, 0602/83-25-62 
VW PASSAT SEDAN. 1995 r. 123 tys. km. 1900 ccm. TDi, 
zielony, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. 
otwierany szyberdach, radioodtwarzacz, wspomaganie 
kier,, I właściciel. - 31.500 zł. Kłodzko, tel. -0603/68-57-99 
VW PASSAT, 1995 r., 143 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alarm, immobilizer. 
- 24.000 zł. Leszno, tel. 065/571-22-88. 0607/38-00-40 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r„ 120 tys. km. 2000 ccm, 
Wtrysk, biały! sprowadzony w całości, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek,-eł.'reguł, 
lusterka, reguł, fotele, stan b. dobry, - 20.900 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-71-38. 0606/60-13-92 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, automatic, w kraju od 1999 roku, udokumen
towane pochodzenie, centralny zamek, RÓ stereo, katali
zator, el. reguł, lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po 
przeglądzie, -22.500 zł lub zamienię na tańszy, może być 
uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/348-26-11 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 85 tys. km, 1900 ccm. TDi. 
grafitowy metalic, wspomaganie kier: ..centralny zamek, re
lingi dachowe, szyberdach, radio CD. cena 9.700 DEM. 
Wschowa, tel. 0609/28-17-22 
VW PASSAT KOMBI. 1995/96 r„ 99 tys. km. 1900 ccm. 
TDi, ciemny metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspoma
ganie kier^ .relingi dachowe, żaluzja, eł. szyberdach, hak, -
33.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-15-10 >
VW PASSAT KOMBI. 1995/96 r.,-90 tys. km. .1900 ccm. 
turbo D. granatowy metalic, bez wypadku, 2 poduszki po
wietrzne. wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, kli
matyzacja, roleta, alarm; radio, relingi dachowe/pełna do
kumentacja, stan idealny, • 30.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-23-97
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 134 tys. km. 1900 ccm. 
TDi, perłowobiały. wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierany szyberdach. 2 poduszki powietrzne, ABS, relingi 
dachowe, roleta, bez wypadku, pełna dokumentacja, po 
przeglądzie. - 28.200 żł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 130 tys. km. 1900 ccm, TDI, 
grafitowy metalik, model Pacific, stan bardzo dobry, luster
ka i szyby elektryczne, klimatyzacja, - 37.000 zł: Lódź, tel. 
043/672-12-12
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 93 tys. km. 2000 ccm,.ben
zyna, granatowy metalic. ABŚ, ceritr. zamęk, immobilizer, 
klimatyzacja, poduszka pow., relingi dach., RM - 30.000 Zł. 
Oleśnica, tel. 0503/10-81-33
O VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, turbo D, 

biały, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, szyber- 
dach, centr. zamek, relingi, stan dobry, • 25.300 
zl. Chojnów, tel. 0606/78-t>8-04 84017711

VW PASSAT SEDAN, 1996t„ 120 tys. km,‘ T800 ccm, ben
zyna, metalic, bez wypadku, z salonu, ABS,2  poduszki po
wietrzne, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, alarm, 
immobilizer, pełna dokumentacja. -12.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-10-36
VW PASSAT KOMBI, 1996 r.. 2000'ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, halogeny, ABS,
2 poduszki powietrzne, immobilizer, pełne wyposażenie 
elektryczne, klimatyzacja, automatic, stan b. dobry, - 23.500 
zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
VW PASSAT, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, RM, bez wypadku. -
27.100 zł. Legnica, tel. 0503/66-18-92, 0608/23-76-74 
VW PASSAT, 1996 r. elektryka, klimatyzacja, 2 poduszki, 
granatowy metalic, sprowadzony z Francji w całości, pełna 
dokumentacja, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-58-25 , 
VW PASSAT, 1996 r., 1800 ccm pełne wyposażenie, -
29.500 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
VW PASSAT B5,1997 r„ 60 tys. km, 1900 ccm, TDI kom
bi, 110 KM, 4 pod. powietrzne, klimatronic, pełne wyposa
żenie elektr, - 54.000 zł. Grodków, tel. 0502/55-69-90 
VW PASSAT. 1997 r., 10 tys. km. 1781 ccm, benzyna, zie
lony metalic, stan b. dobry, garażowany; klimatyzacja, 4 
poduszki pow., centr. zamek, -42.000 z ł , możl. wyst. fakt. 
VAT. Strzegom, tel. 074/855-54-95 
VW PASSAT B5.1997 r., 48 tys. km, 1900 ccm, TDI. błę
kitny metalic, 110 KM, klimatronik, wszystkie el. dodatki, 
podgrzewane fotele, ksenony, hak, ABS, alum. felgi, kom
puter, drewno, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., spry- 
skiwacze na zderzaku, alarm, immobilizer. - 52.000 zł. Le
gnica, tel. 0607/61-08-41. 0607/47-15-79 
VW PASSAT, 1997 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzaeja, immobi
lizer, el. reg. reflektory, RM, wspomaganie, el. reg. luster
ka. el. otw. szyby, centr. zamek, serwisowany, garażowa
ny, -42.000 zł. Legnica, tel. 076/854-17-98,0603/50-28-26 
VW PASSAT B5,1997 r.. 1021ys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, 90 KM, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. reguł! 
lusterka, centralny zamek, el. otwierany szyberdach, el. 
otwierane szyby, wspomaganie kier., reg. fotele, I właści
ciel. - 47.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-01, 
0603/13-09-73
VW PASSAT B5, 1997 r., 98 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
perłowozielony metalic, I właściciel w kraju, 4 poduszki po
wietrzne. klimatyzacja, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz

skóry, - 53.000 zl lub zamienię na VW Golfa III D. Pacz
ków, tel. 077/43.1.-67-73, 0604/77-15-95 
VW PASSAT KOMBI, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ocm, 101 
KM, kolor morski metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
reg. kierownica, klimatronic. 4 pod. powietrzne, welurowa 
tapicerka. centr. zamek, bez wypadku, garażowany, stan 
b. dobry, - 39.000 zl lub zamienię na Mercedesa Sprintera. 
Szprotawa, tel. 0601/89-14-83 
VW PASSAT KOMBI, 1997 r.. 30 tys. km, 1900 ccm. TDi. 
granatowy metalic, I właściciel, 4 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS. komputer, RO, podgrzewane 
fotele, serwisowany, • 41.000 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-74-04
VW PASSAT B5,1997 r., 140 tys. km. 1900 ccm. TDi. gra
natowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 48.000 zl. Woł
czyn, tel. 077/469-80-89
VW PASSAT B5,1997 r„ zielony, bez wypadku, - 39.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-03-37 
VW PASSAT, 1997/98 r., 68 tys. km. 1600 ccm, zielony. 
ABS, komputer, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szy
by (4), alarm, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, - 42.000 
zł lub zamienię na kombi. Wrocław, tel. 0607/10-76-99 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r„ 50 tys km, 1900 ccm, turbo 
D. grafitowo-czarny, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
relingi dach., centr. zamek z immobilizerem, alarm, el. otw. 
szyby, wspomaganie, roleta, RM, kpi. dokumentacja, sprow.
- 57.000 zł. Legnica, tel, 076/850-23-58
VW PASSAT, 1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi 16", grill Kamei, -
49.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0603/64-64-14 
VW PASSAT. 1998 r„ 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, srebrny, 
ABS. klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
alarm, immobilizer, RM. garażowany, automatic, - 46.500 
zł., tel. 061/292-02-40. 0604/31-66-99 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r./1T0 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna. bordowy metalic* pełne wyposażenie, - 50.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/&43-88-8Ó 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r:. 90 tys' km/1900 ccm, fb l, 
bordowy, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS - 20.500 
DEM + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
VW PASSAT B5,1998 r., 57 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i 
klimatyzacji, kupiony w salonie, kompletna dokumentacja,
- 46.000 zł lub zamienię na tańszy. Międzylesie, tel. 
074/812-65-12, 0603/33-86-55
VW PASSAT. 1998 r.. 1800-ccm. TE, stalowy, skórzana 
tapicerka, klimatronic. 4 pod. powietrzne, tempomat, radio 
Gamma, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi i inne do
datki, najbogatsza wersja, - 52.000 zł. Oleśnica, tel. 
0502/08-19-21

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.

OP012468
Koszalin, te l. 094/346-26-93,0-600 859 441

VW PASSAT B5,1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, kupiony w salonie, serwisowany, przegląd do 
2002 r., ABS, RO VW, pene wyposażenie el., 4 zabezpie
czenia, garażowany, zimowe opony, - 45.000 zł lub zamie
nię na tańszy, do 30.000 z. Wałbrzych, tel. 074/848-18-46 
VW PASSAT, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, perłowogra- 
natowy, 101 KM, aluminiowe felgi 17", RO CD Pioneer, ja
sna welurowa tapicerka, ABS, klimatyzacja, podgrzewane 
fotele, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki powietrz
ne, immobilizer. wspomaganie i regulacja kierownicy. -
48.500 zł. Wieruszów, teł. 0607/30-03-50 
VW PASSAT. 1998 r., 43 tys. km, 1800 ccm. turbo, perło
woczarny, wersja Highline, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, ksenonowe reflektory, skóra, aluminiowe felgi, stan 
idealny, nawigacja satelitarna, - 63.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-12-40
VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 1600 ccm. benzyna, niebie
ski metalic. pełne wyposażenie. - 55.000 zł. Wschowa, teł. 
065/543-27-29
VW PASSAT. 1998/99 r.. 32 tys. km. 1800 ccm. 20V, biały. 
4 pod. powietrzne, ABS, immobilizer, wspomaganie, centr. 
zamek, stan b. dobry, • 49.000 zł. Konary, tel. 
0601/73-72-86
VW PASSAT, 1999 r., 60 tys. km. 1600 ccm. czarny, I reje
stracja w 04.2000 r„ kupiony w salonie, serwisowany, kli
matyzacja, pełne wyposażenie elektr., stan b. dobry, -
55.000 zł. Opole, tel. 077/453-08-43,.0608/43-64-49 
VW PASSAT KOMBI. 1999 r., 26 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna. czarny metalic, książka^erwisowa. klimatronic, el: 
otw. szyby, radio, wspomaganie, ABS, welurowa tapicer
ka. alum; felgi, 4 pod. powietrzne, - 46.500 ż l Ostrzeszów, 
tel. 062/730-30-78, 0601/25-95-69 - 
VW PASSAT KOMBI. 2000 r.. 36 tys. km, 1.600,ccm. gra
natowy, metalic, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, el. 
otwierane szyby, aluminiowe felgi, skórzana kierownica, 
ksenony, radioodtwarzacz CD, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 
0504/96-46-66
VW POLO. 1977/81 r., 900 ccm, benzyna, czerwony,nowy 
akumujator, świece, układ wydechowy, 2 komplety opon, -
1.900 zl. Środa Śl., tel. 071/31.7-25-25 
VW POLO, 1978 r., 215 tys..km, 1085 ccm, czarny, dużo 
nowych części, nowe opony ciemne szyby tylne, stan bla
charki i silnika dobry. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0604/6341-91 
VW POLO, 1979 r., 190 tys. km, HOO.CGm, benzyna, ciem
na zieleń, stan blach dobry, brak OC, cena 990 zł lub za
miana na Simsona. Kępno, tel. 062/781-44-74 
VW POLO, 1979 r, 104. tys. km, 900 ccm, benzyna, poma
rańczowy, stan dobry, przegląd do 04. 2002 r, - 2.700 zi. 
Oława, tel. 071/313-98-61
VW POLO, 1979 r.; 1100 ccm, benzyna, czerwony. 
3-drzwiowy, - 1.800 zł. Wilkówstel. 076/833-17-05 
VW POLO. 1979 r., 900 ccm, żółty, 3-drzwiowy, zadbany, 
atrakc. wygląd, spoilery. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
Q71/354-32-22
VW POLO, 1980 r., 94 tys. km, 900 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 071/781-96-50, 
0501/81-18-54
VW POLO. 1981 r„ 900 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
opony, stan b. dobry, r3.400 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41, 312-63-41
VW POLO II, CL, 1982 r., 1000 ccm, diesel, ciemnoczer
wony, zadbany, szyberdach, wymienione amortyzatory, tłu
mik, klocki-hamulcowe, spoiler, w ciągłej eksploatacji, 
atrakc. wygląd, - 3.600 zł! Boguszów-Gorce, tel. 
074/844:00-51. 0601/23-79-92 
VW POLO KOMBI, 1982/83 r., 1100 ccm, niebieski meta
lic, sprowadzony w całości, dodatkowe światło .stop’ , ra
dioodtwarzacz, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -4.300 
zł. Strzelin, tel. 071/392-39-75 
VW POLO COUPE, 1983 r., 133 tys. km. 1100 ccm, czer
wony, stan techn. b. dobry, po remoncie silnika i ukł. ha
mulcowego, przyciemnione szyby, sportowe zawieszenie, 
zarejestrowany, przegląd do 09.2001 r, - 2.600 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/734-57-44, 0606/70-95-31 
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/316-90-45 
VW POLO KOMBI. 1986 r.. 1100 ccm, benzyna, biały, na 
białych tablicach, t 1.400 zł. Byczyna, tel 077/413-40-12
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VW POLO, 1986/87 p, 1053 ccm, czerwony, pełna doku
mentacja, radioodtwarzacz, zadbane wnętrze, kołpaki, stan

- silnika idealny, stan blacharki b. dobry, oryginalny lakier, - 
• 5.800 zł łub zamienię. Złoty Stok. teł. 074/8l7-57-93,/pO

godz. 20, 0608/49-74-01
VW POLO SEDAN, 1987 r;, 1000 ccni, czerwony, po re
moncie siłnikd, oryg: lakier, zadbany, - 5.500 zł łub zamie
nię na tańszy. Brzeg, feł. 077/411-90-08, 0503/84-86-50 
VW POLO FOX COUPE, 1987 r., 1000 ccm, czerwony, za
dbany, stań techn. b. dobry, radio, na białych tablicach - 
900 OEM. Gubin, teł. 0607/12-57-62 
VW POLO COUPE, 1987 r„ 190 tys. km. 1300 ccm. ben
zyna, czarny, II właściciel, szyberdach, alum, felgi, bez ko
rozji, zadbany, - 5.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-80-19
VW POLO KOMBI, 1987 r.. 84 tys. km, 1100 ccm, benzy
na. biały, 3-drzwiowy, w kraju 4 lata, stan dobry, • 5.500 zł. 
Bolesławiec, tel.- 075/644-91 -24 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 84 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, biały, 3-drzwiowy, garażowany, stan dobry, --5.500 zł. 
Otok. tel. 075/644-91-24
VW POLO. 1987 r., 1300 ccm. benzyna, czerwony, - 800 
zł. Opole. tel. 0608/83-06-13
VW POLO KOMBI. 1987 r.. 1100 ccm, ciemnogranatowy, 
zadbany, garażowany, w kraju od 1993 r., stan techn. b. 
dobry, składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzato
rów, nie wymaga napraw. • 6.500 żł. Wrocław, tel. 
071/311-23-10, 0603/75-17-15 
VW POLO KOMBI. 1987 r.. 1035 ccm; benzyńa, biały, in
stal. gazowa, ciemne szyby, nie składany, udokum. pocho
dzenie, - 7.200 zł lub zamiana na Fiat 126p, VW Transpor
ter. Żary. tel. 0608/04-42-67
VW POLO COUPE, 1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, biały, cena 1500 DM. Jelenia Córa, tel. 0503/03-95-77 
VW POLO KOMBI. 1988 r., 160 tys. km, 1035 ccm. grana
towy, stan techn, dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
10.2001 r. + komplet felg, - 7.500 zł. Pławna Dolna 46. 
gm. Lubomierz, tel, 0609/44-42-13
VW POLO FOX, 1988 r., 1300 ccro, diesel, biały. 5-biego
wy. stan b. dobry. - 7.800 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-5341, 312-63-41
VW POLO. 1988 r., 1000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
stan b. dobry, - 7.200 zl. Wrocław, tel. 071/783-96-94 
VW POLO FOX COUPE. 1989 r., 109 tys. km. 1000 ccm. 
ciemnoszary metalic, zadbany, stan techn. b. dobry, TUV 
do 2002 r., radio, na białych tablicach -1.200 DEM. Gubin, 
tel. 0607/12-57-62
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, - 6.000 zl (możliwe raty) lub zamienię. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
VW POLO. 1989 r., 30 tys. km, 1300 ccm, diesel, grafitowy 
metalic, po remoncie silnika, odcięcie zapł., stan dobry, - 
9.750 zł lub zamienię na nowszy samochód, możliwa do
płata. Grodków, tel. 077/415-23-34 \
VW POLO. 1990 r., 1300 ccm. granatowy, kombi, stan do
bry, - 8.000 zl. Jordanów SI., woj. wrocławskie, tel. 
,0603/49-98-36
VW POLO, 1990 r.,-140 tys. km. benzyna, biały, stan do- 

/bry + zmiana opon z felgami, - 7.500 zł. Malczyce, tel. 
071/317,92-45
VW POLO, 1990 r., 150 tys. km, benzyna, biały/model 
przejściowy, szyberdach, atermiczne szyby, jasna tapicer
ka. garażowany, kpi. opon zimowych, • 8.500 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-51-62
VW POLO COUPE. 1990 r., 180 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy. 5-biegowy. szyberdach, ka
talizator, blokada skrzyni biegów, • 9.200 zł. Paczków, tel. 
077/431-75-98
VW POLO KOMBI. 1990 r.. 57 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
czerwony, zadbany, garażowany, zarejestrowany do
03.2002 r., centralny zamek, katalizator, komputer, 
3-drzwiowy, nowe opony, sprzęgło i amortyzatory, nowe 
tablice, po przeglądzie. - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-65-58, 0501/30-70-49
VW POLO COUPE. 1990 r„ 100 tys. km. 1272 ccm. ben
zyna, wtrysk, turkusowy metalic, 3-drzwiowy, katalizator, 
alarm, oznakowany, bez wypadku, garażowany, stan b. 
dobry. - 12.500 zł. Żerniki Wielkie, tel. 071/31^-57-62 po 
godz. 18
VW POLO, 1991 r., 1100 ccm. wtrysk, granatowy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, nowe opony, katalizator, garażowany.
- 11.000 zł. Henryków, tel. 074/810-50-33 wewn. 34. 
0603/78-27-07
VW POLO KOMBI. 1991 r., 1043 ccm, benzyna, srebrny, 
rolety, pełna dokumentacja, - 8.400 zł lub zamienię na busa 
maxi, możliwa dopłata. Kłodzko, tel. 074/867-32-51, 
0609/06-63-10
VW POLO FOX, 1991 r., 93 tys. km. 1272 ccm, granatowy, 
katalizator, - 8.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-14-28, 
0501/37-11-62
VW POLO COUPE, 1991 r., 105 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, w kraju od tygodnia. • 9.200 zł. Środa Ślą
ska. tel. 0600/37-40-75 '
VW POLO. 1991 r. na białych tablicach, • 2.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Świdnica, tel. 074/856-80-39 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1043 ccm, biały, alarm, wy
łącznik zapłonu, RO, nie składak, zadbany, stan b. dobry, •
6.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
VW POLO COUPE, 1991/92 r., 139 tys. km. 1400 ccm, 
diesel, wrzosowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz stereo, nowe 
opony, nowy akumulator (na gwarancji), el. reg. reflektory, 
oryginalny lakier, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, 
garażowany, -  12.300 zł. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-97 
VW POLO COUPE. 1992 f., 1300 ccm, zielony metalic.;
11.500 zl. Środa Śląska, lei. 071/317-56-04 
VW POLO KOMBI. 1992 r., 1.100 ccm. srebrny metalic, za
dbany, centralny zamek, garażowany, I Właściciel, • 11.300 
zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431-76-76 po godz. 20, 0604/67-97-14 
VW POLO KOMBI. 1992/93 r.,; 134 tys. km. 1300 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia. szyberdach, relingi dachowe, el. reg. reflektory, książ
ka serwisowa, stan idealny, -12.600 zł. Bożków, woj. wał
brzyskie, tel. 0601/31-91-96, 0607/79-39-91 
VW POLO CL, 1992/95 r.. 118 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, stan dobry, - 10.600 zł. Wrocław, tel. 0603/68-24-23 
VW POLO COUPE, 1993 r., 1300 ccm, wtrysk, czarny, stan 
idealny, RO, alum. felgi, szyberdach, -12.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0608/08-07-65
VW POLO, 1993 r., 110 tys. km, 1100 ccm, biały, stan ide
alny, na zachodnich tablicach - 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
VW POLO COUPE, 1994 r.. 49 tys. km, 1400 ccm. biały, 
stan idealny, - 12.000 zł. Iłowa, tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-56 lub Niemcy, 0049/17-34-08-97-94 
VW POLO FOX, 1994 r., 63 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
turkusowy, immobilizer, • 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
VW POLO COUPE, 1994 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, I właściciel, kupiony w salonie, faktura 
zakupu, alarm, oznakowany, el. reg. reflektory, bez wypad
ku, garażowany, stan b. dobry, RO, pokrowce, zadbany, -
15.300 zł. Lutomierz, tel. 074/818-13-12 po godz. 20 
VW POLO FOX, 1994 r., 118 tys. km. 1300 ccm. benzyna, 
zielony metalic, szyberdach. relingi, RM, nowe opony, kom
plet opon zimowych, -14.000 zł. Opole, tel. 077/482-30-46 
VW POLO COUPE. 1994 r.. 107 tys. km, 1000 ccm. ben
zyna, zielony metalic, fotele kubełkowe. RO, lakierowane 
zderzaki i lusterka, regulacja świateł, garażowany, stan b.

dobry, - 12.900 zł, Rozdrażew, tel. 062/722-14-25, 
0600/28-56-52
VW POLO, 1994 r.. 73 tys. km, 1043 ccm, kolor grafitowy, 
bez wypadku, stan b. dobry, • 13.000 zł. Rybnik, tel. 
032/424-34-99
VW POLO III, 1994 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony. 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, serwo, 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 4 zagłówki, reg. 
kierownica, alum. felgi, zabezp., dod. światło .stóp*,’-
21.000 zł. Sława, tel. 068/356-67-14 wieczorem, 
0605/07-46-86
VW POLO FOX, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
coupe, z salonu, 5-biegowy, alarm, RO, garażowany, re
gulacja świateł, - 13.900 zł. Ziębice, tel. 0606/64-65-76 
VW POLO, 1994/95 r., 83 tys. km, 140Ó ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drźwiowy, -alum. felgi, I właściciel w kra
ju, -17.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-05-95 po 
godz. 16
VW POLO FOX, 1995 r., 96 tys. km, 1300 ćcm, wtrysk, 
fioletowy, bez wypadku, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, immobilizer w kluczyku, stan b. dobry, -
17.600 zł. Leszno Górne, gm. Szprotawa, tel. 
068/376-65-67
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 
poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, • 19.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
VW POLO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
sprowadzony z Niemiec, nie rejestrowany w kraju, stan b. 
dobry, • 19.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
VW POLO, 1995 r., 50 tys. k'm, 1300 ccm. benzyna, nie
bieski, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, RM, 
serwisowany, garażowany, stan b. dobry, • 20.000 zł. Lu
bin. tel. 076/846-51-00, 0601/55-33-28 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, - 22.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Lesz
no. tel. 0609/65-28-65
VW POLO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, • 19.500 zł. Głu
szyca, powiat Wałbrzych, tel. 0502/63-23-38 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwiowy. reg. 
kierownica, reguł. wys. mocowania pasów z napinaczami. 
alum. felgi, alarm, immobilizer x 2. oznakowany, RO, gara
żowany, zadbany, właściciel 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, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm. zielony, ciekło
krystaliczne wyświetlacze, • 16.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
VW POLO, 1996 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer

wony, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek. reg. kierow
nica. dzielona tylna kanapa, reguł. wys. pasów, kupiony w 
salonie w kraju, kpi. dokumentacja, garażowany, obroto
mierz, - 20.600 zł. Radziechów 94, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-38-71
VW POLO. 1996 r., 1000 ccm, benzyna 2 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie;obrotomierz, radio, stan b. dobry, nie 
eksploatowany w kraju, - 17.500 zł. Ziębice, tel. 
0502/55-70-95
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 1400 ccm. benzyna ABS, 
2 poduszki powietrzne, centralny zamek z pilotem, alarm, 
RM i 6 głośników, - 26.500 zł. Grodków, tel. 077/415-30-17 
VW POLO, 1997 r., 100 tys. km, 999 ccm, benzyna, błękit
ny. I właściciel w kraju, wspomaganie kier., ABS, 2 podusz
ki pow., RO, immobilizer, dodatkowe światło .stop*, kpi. do
kumentacja, atrakc. wygląd, - 21.600 zł. Wrocław, tel. 
071/787-95-92, 0602/73-21-73 
VW POLO, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
zadbany, stan b. dobry, • 23.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-76-16, 0601/08-00-20 
VW POLO, 1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, SDi, biały, po
duszka pow., centr. zamek, wspomaganie, wyposażenie 
elektr, - 21.000 zł. Kalisz, tel. 0605/33-88-53 
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, pełna dokumentacja, gara
żowany, centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, blo
kada skrzyni biegów, wspomaganie kier., stan b. dobry, •
28.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
VW POLO, 1997 r„ 75 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemno
zielony metalic, immobilizer, 3-drzwiowy, zielone szyby, -
21,000 zł. Leszno, tel. 0603/84-41-21 
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, perłowo
czarny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie,
5-biegowy, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/59-88-00
VW POLO, 1997 r., 31 tys. km, 1400 ccm, błękitny, stan 
idealny. 2 poduszki powietrzne, ABS, el. reguł, lusterka, 
podgrzewane fotele, wspomaganie kier.,'3-drzwiowy, •
23.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-86-78, 0603/77-03-93 
VW POLO VARIANT, 1997 r., 62 tys. km, 1400 ccm, 6 KW, 
zielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., 
szyberdach, relingi, żaluzja, immobilizer, - 30.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-18-56
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 33 tys. km. 1400 ccm. 
granatowy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, reg. kie
rownica i fotele, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -
29.700 zł. Kalisz, tel. 062/766-56-29, 0600/42-95-66 
VW POLO, 1997/98 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, immobilizer. 5-biegowy, stan ideal
ny, serwisowany - 22.800 zł lub zamienię na VW Golfa kom
bi, TDi z dopłatą. Syców. tel. 062/785-34-66,0600/36-27-56 
VW POLO, 1997/98 r.. 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, per- 
łowoatramentowy, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., szyber
dach, RM. ABS. wspomaganie kier., szerokie zderzaki w 
kolorze nadwozia, wersja XXL, - 21.000 zł. Syców, tel. 
062/785-30-70, 0605/38-05-59 
VW POLO CLASSIC. 1997/98 r., 69 tys. km. 1400 ccm, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, immobilizer, kupiony w salonie, serwisowany,

garażowany, alarm, RM, stan idealny, • 28.400 zł. Żary, 
tel: 068/375-90-90-
VW POLO, 1998 r., 41 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwlowy, alarm, centr. zamek, alum. felgi, 
reg: kierownica, immobilizer, dzielona tylna kanapa,, gara
żowany, kupiony w salonie, serwisowany, kola zimowe, 
zjadbany, - 26.200 ił .  Boguszów-Górce, tel. 074/844-91 -49 
po godz. 16
VW POLO. 1998 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, centr. zamek, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otw. 
szyby, szerokie zderzaki, - 27.500 zł (zwolnienie-z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0609/65-28-65 
VW POLO CLASSIC. 1998 r„ 14 tys. km. 1600 ccm. zielo
ny metalic. centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., 
wspomaganie, garażowany, kupiony w salonie.- - 39.000 
zł. Łomnica, gm. Mysłakowice, tel. 075/713-01:68 po 
godz. .17
VW POLO, 1998 r.. 46 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic. klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kie
rownica, welur, el. reg. reflektory, serwisowany, - 26.000 
zł. Proszkowice. tel. 071/390-77-93, 0605/62-00-07 
VW POLO, 1998 r., 14 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, pod. powietrzna, I właściciel, garażowany, bez 
wypadku, • 25.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-63-56 
VW POLO, 1998 r.. 40 tys. km, 1400 ccm. czarny, wspo
maganie kierownicy, ABS. centralny zamek, el. otw. szyby, 
oryginalny RO, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 25.000 zł. Twar
dogóra, woj. wrocławskie, tel. 0609/53-43-01 
VW POLO, 1998/99 r„ 21 tys. km, 1400 ccm. srebrny me
talic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, ABS, im
mobilizer, szerokie zderzaki, ciemne lampy, belgijska książ
ka serwisowa, kpi. dokumentacja, • 26.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Leszno, tel. 065/526-27-44, 0603/40-96-89 
VW POLO. 1998/99 r„ 38 tys. km, 1900 ccm. diesel, kolor 
grafitowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, RM, immobi
lizer, • 26.500 zł lub zamienię na większy, diesel, mini van 
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. centralny zamek, alarm+pilot, immobilizer, 4 głośniki, 
komplet opon zimowych, pierwszy właściciel, książka ser
wisowa. - 23.800 zł. Oława, tel. 0502/50-46-29 
VW POLO, 1998/99 r.. 18 tys. km. 1600 ccm. perłowoczar
ny, wspomaganie. ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
el. otw. przyciemnione szyby, koła 14", sportowy wygląd, 
stan idealny, - 27.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/94-11-67 
VW POLO. 1998/99 r.. 14 tys. km. 1000 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, I właściciel (kobieta), garażowany, po
duszka pow., 3-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany, • 25.500 
zł. Strzegom, tel. 074/851 -63-56 
VW POLO, 1998/99 r.. 5 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem

nozielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
klimatyzacja, szerokie zderzaki, halogeny, szyberdach, reg. 
kierownica, podgrzewane siedzenia, stan b. dobry, - 28.500 
zł. Winów, teł. 077/474-83-67, 474-83-62 
VW POLO. 1999 r.. 4 tys. km. 1000 ccm. niebieski metalic, 
wspomaganie kier., radio, immobilizer. - 28.000 zł. Brzeg, 
teł. 077/416-78-64
VW POLO, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, SDI, srebrny 
metalic, alum. felgi. eł. otw. szyby, wspomaganie kier., ABS, 
centr. zamek, 2 poduszki pow., immobilizer, reg. kierowni
ca, - 29.900 zł. Lubin, tel. 0605/62-90-03 
VW POLO, 1999 r., 38 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo
zielony, katalizator, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica i fotele, el. reg. reflektory, radioodtwarzacz panel, ciem
ne szyby i lampy tylne, z salonu, garażowany, zadbany, 
Mul-T-Lock, alarm. 5-drzwiowy. • 29.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-81-34
VW POLO, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, RM, I właściciel, garażowany, • 32.000 zł., 
tel. 065/534-22-14, 0607/13-08-20 
VW POLO, 2000 r., 20 tys. km, 1400 ccm, 16V kupiony w 
salonie w Polsce, bez wypadku, kpi. opon zimowych, RO 
Pioneer KEH P9700R, zmieniarka Pioneer CDXP 650, 
stan idealny. - 37.000 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-32-19, 
0603/67-21-25
VW SANTANA LX, 1983/01 r., 1577 ccm, biały, I właści
ciel, I rej. w kraju 07.03.2001 r., nowe opony, po remon
cie silnika, 5-biegowy, pokrowce, stan silnika i podzespo
łów b. dobry, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 3.200 zł. Krzy
ków. tel. 071/318-98-38. 0607/48-98-04 
VW SANTANA. 1984/92 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, ałum. felgi, przebieg
30.000 km po remoncie silnika, alternator i rozrusznik po 
regeneracji, silnik przystosowany do turbo, - 5.600 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-19-20 po godz. 15 
VW SCłROCCO. 1979 r., 1600 ccm. GJ. żółty, ospoilero
wany, alum. felgi, drugi z dokum. • 1.800 zł. Głogów, tel. 
076/834-66-70
VW SCIROCCO, 1979 r., 1600 ccm, czerwony,;'karoseria 
po remoncie, szyberdach, nowa tapicerka, Ro, ciemne 
szyby, szerokie progi i nadkola, stan b. dobry, • 2.000 zł. 
Góra. tel. 065/543-33-55, 0603/07-75-47 
VW SCIROCCO II GT, 1983 r., 1800 ccm, czarny, obniżo
ny, ospoilerowany, fotele Recaro, po przeglądzie. - 4.800 
zł. Wrocław, tel. 0502/98-71-18 
VW SCIROCCO II. 1985 r„ 1600 ccm. zielony metalic, 
nowy lakier, riowy akumulator, aluminiowe felgi, ospoile
rowany, halogeny, kubełkowe fotele, 5-biegowy, radiood
twarzacz, 4 koła zapasowe, dużo części, stan b. dobry, 
bez korozji, - 6.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-68 
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, czarny, ospoilero
wany, alum. felgi, szyberdach. 5-biegowy, RO, stan b. 
dobry, na białych tablicach • 700 DEM. Żary, tel. 
0604/28-83-88
VW SCIROCCO. 1987 r.. 125 tys. km. 1600 ccm, poma
rańczowy, bez wypadku, zadbany. RO Pioneer, spoilery, 
otwierany dach, • 10.000 zł. Kalisz, tel. 0600/36-98-14 
VW SCIROCCO, 1987 r., 114 tys. km, 1800 ccm. 16V. 
czarny, ospoilerowany, obni>ony, sportowe zawieszenie; 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi,

ciemne szyby, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Czarny Bór, tel. 
074/843-03-63, 0608/88-76-51 
VW SCIROCCO, 1987 r.,1800 ćcm, benzyna, biały, ob
niżony, ospoilerowany, 5-biegowy, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, aluńY. felgi, białe zegary, kubełkowe 
fotele, kpi. dokumentacją, dużo nowych części, zadbany, 
stan techn. b. dobry, - 7.200 zł. Żary, tel./0603/29-99-34 
VW SCIROCCO GT, 1988 r., 160 tys. km, 1800 ttn i; bia
ły, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, RO,‘ alarm, za
dbany, - 11.000 zł. Opole. tel. 0607/25-26-35 
VW SCIROCCO II. 1988 r., 135 tys. km, 1600 ccm spro
wadź. w całości, oryg. lakier, RO Sony, szyberdach, spo
ilery, srebrne szyby, dod. tuningowe, stan b. dobry -10 
500 zł lub zamienię na BMW 325, Porsche 924 lub inne. 
Wałbrzych, tśl. 074/841-06-35, 0600/30-91-86 
VW SHARAN, 1995/96 r.. 145 tyś. km. 1900 ccm. TDi. 
kolor malinowy metalic, wszystkie dodatki, - 59.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/399-08-41, 0501/41-74-00 
VW SHARAN, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, zielony me
talic, klimatyzacja, ABS, 2x poduszka pow., 7 miejsc, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, • 40.000jz\. Wijewo, tel. 
0600/12-98-59
VW SHARAN VR6,1996 r.. 130 tys. km, 2800 ccm, ben
zyna, granatowy, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki -
12.000 CHF + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85 . Szwajca
ria. 0041/788-14-98-22
VW SHARAN. 1998 r.. 62 tys. krti. 1900 ccm, TDi; 110 
KM. perłowogranatowy, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, climatronic, pełne wyposażenie el., 5-osobowy, role
ta, - 67.000 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40,0601/76-63-41 
VW VENTO. 1992 r.. 160 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, blokada skrzy
ni biegów, jasna tapicerka, • 16.000 zł lub zamienię na 
Fiata Cinqucento, Daewoo Tico. Brzeg. tel. 
077/416-53-70. 0501/36-37-18 
VW VENTO, 1992 r., 130 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
biały, wspomaganie kier., centralny zamek; alarm, radio
odtwarzacz, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -17.500 
zł lub zamienię na Mercedesa 200 124 D, z dopłatą. Gło
gów, tel. 076/835-49-81
VW VENTO, 1992 r., 191 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
śliwkowy, stan dobry, el. reguł, lusterka, szyberdach. -
16.500 żł. Kłodzko, tel. 074/867-85-96
VW VENTO CL, 1992 r., 1800 ccm. czerwony, wspoma- 

anie, szyberdach, inst. gazowa, stan dobry, - 20.000 zł. 
agań, tel. 0601/07-91-66

VW VENTO, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, do
kumentacja, centr. zamek + pilot, alarm, wspomaganie 
kier., oznakowany, dzielona tylna kanapa. RM wysokiej 
klasy, żaluzja, obrotomierz, nowe opony i paski, .na cho
dzie”, stan techn. b. dobry, • 21.000 zł lub zamienię na 
VW Passata B5, VW Golfa IV. Wałbrzych, tel. 
074/847-38-15, 0604/30-79-97 
VW VENTO, 1992/96 r., 150 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, grafitowy metalic. katalizator, alarm, centralny zamek, 
el. otwierany szyberdach, welurowa tapicerka. dzielona 
tylna kanapa, podłokietnik, aluminiowe felgi 15”, sporto
wy tłumik, nowe amortyzatory, wysokiej klasy głośniki 200 
W. kpi. kół zimowych, zadbany. - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/784-66-01 po godz. 16. 0603/58-40-57 
VW VENTO, 1993 r.. 112 tys. km, 1900 ccm. diesel, kolor 
grafitowy metalic. wspomaganie, alarm + pilot, dzielona 
kanapa, RM, nowe opony, garażowany - 18.900 zl. Ża
gań. tel. 068/478-14-30. 0602/17-14-43 
VW VENTO. 1993 r.. 105 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
obniżony, aluminiowe felgi, szyberdach, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, hak, zestaw głośno mówiący z tele
fonem. garażowany, stan b. dobry, -19.000 zł. Głuchoła
zy. teł. 077/439-31-78, 0602/18-17-17 
VW VENTO. 1993 r..' 130 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, gra
natowy metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, 2 poduszki powietrzne, centralny za
mek + pilot, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w cało
ści. kierowca niepalący, stan idealny, - 16.900 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/741-03-44
VW VENTO. 1993 f.. 170 tys. km. 1900 ccm. dieseł. biały, 
centralny zamek, wspomaganie kier., alarm + pilot, nowe 
opony, stan b. dobry. -19.800 zł. Nysa. tel. 077/433-51-31 
do godz. 18. 0606/82-49-84
VW VENTO, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., RO 
Sony, zadbany, garażowany, stan techn. b. dobry, -16.900 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-10, 0608/03-49-43 
VW VENTO GT. 1994 r„ 99 tys. km, 1900 ccm. TDi, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby x4, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, alum. 
felgi, alarm, immobilizer. radio. • 24.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-26-42, 0601/88-17-49 
VW VENTO, 1994 r.. 115 tys. km, 1400 ccm, TDi, czer
wony metalic, bez wypadku, stan b. dobry, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, szyberdach. wspomaganie, - 21.000 
zł lub 7.600 DEM +cło. 58-500 Jelenia Góra, tel. 
0604/46-34-26
VW VENTO, 1994 r., 128 tys. km. 1900 ccm. TD. czerwo
ny, ks. serwisowa, wspomaganie, c. zamek. el. otw. szy
berdach. radioodtwarzacz, welur, termotronic, 2 dni w kra
ju, - 23.900 zł. Kępno, tel. 062/782-08-22,0603/39-31-25 
VW VENTO -GLX, 1994 r„ 1800. ccm. srebrny metaljc. 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
2 pod. powietrzne, ABS, zadbany, do sprowadzenia, -
20.500 zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07, 0608/23-76-74 
VW VENTO, 1994 r., 103 tys. km, 1800 ccm, szary, spro
wadzony w całości, w kraju od tygodnia, el. szyberdach, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne. RO, - 20.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-53-61, 0602/18-19-73, 
0609/48-03-03
VW VENTO GL. 1995 r.. 54 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, welurowa ta
picerka, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. do
bry, - 26.800 zł. Bralin, tel. 062/781-25-92 po godz. 16. 
0604/73-27-52
VW VENTO, 1996 r., 35 tys. km. 2000 ccm, benzyna, bia
ły, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 
el. reg. szyberdach, • 23.500 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
VW VENTO GLX, 1996 r.. 56 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, gaz. srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, el. reg. lu
sterka i szyby, 2 pod. powietrzne, RO, wspomaganie, 
centr. zamek, inst. gazowa na gwarancji, 27.000 zł. Le
gnica, tel. 076/870-17-39 po godz. 20, 0503/01-03-25 
VW VENTO, 1996 r.. 64 tys. km. 1800 ccm,-Zielony meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach. el. 
reg. lusterka. - 22.000 zł. Turek. tel. 063/278-62-68 
VW VENTO, 1997 r.. 75 tys. km, 1900 ccm, diesel, perło
wobiały, poduszka pow., ABS, serwo. centralny zamek, 
el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, halogeny, 
immobilizer. kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, na
pinacze pasów, bez wypadku, pełnasJokumentacja. -
29.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42
VW VENTO, 1997/98 r.. 51 tys. km. 1900 ccm. TDi, bordo
wy metalic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek + 
pilot, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, kubełkowe 
fotele, atrakc. wygląd, - 33.000 zł (kupujący nie płaci po
datku). Leszno, tel. 0604/36-90-52. 0607/20-34-60 
VW VENTO. 2003 r., 100 tys. km, 1800 ccm, Pb/, grana
towy, bez wypadku, oryginalny lakier, wspomaganie kier., 
podłokietnik, RM, przegląd do 06.2002 r., atrakcyjny wy
gląd, garażowany, stan b.. dobry, - 16.400 zł. Paczków, 
tel. 077/431-65-41, 0604/63-33-41.

W ARTBURG
WARTBURG 353,1971 r., 60 tys. km. 996 ccm, czerwony, 
nadwozie wymienione w 1996 r.. lewarek biegów w podło
dze, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/321-26-62 
WARTBURG KOMBI, 1978 r. kompletnie zniszczony, 
wa>ne dokumenty, - 500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-71 
WARTBURG 353 W, 1978 r„ 64 tys. km. 920 ccm. benzy
na, brązowy, stan dobry, - 500 zV. Świdnica, tel. 
071/317-02-76
WARTBURG, 1982 r., 992 ccm, czerwony, kpi drzwi, re
flektory, stan dobry, - 400 zł. Wrocław, teł. 071/330-13-01 
WARTBURG. 1982 r.. 50 tys. km. 999 ćcm. 2-suw, żółty, 
stan dobry,,na chodzie’ , zarejestrowany, - 600 zł. Dąbro
wa, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-99-97 
WARTBURG 353 S, 1983 r., żółty, w ciągłej eksploatacji, 
garażowany, - 900 zł. Oleśnica, tel. 071/341-72-16, 
0607/10-46-78
WARTBURG KOMBI. 1984 r.', 124 tys. km, 1000 ccm,
2-suw, piaskowy, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, 
przegląd do 12.2001 r., hak, RM + panel, nowe opony, po 
remoncie silnika, nowy ukł! wydechowy, części zapasowe. 
- 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/363-41-42 po godz. 17. 
0605/26-85-43
WARTBURG 353,1984 r., 80 tys. km, 998 ccm, benzyna, 
kolor piaskowy, garażowany, oryg. lakier, po remoncie sil
nika i podzespołów, zadbany, stan techn. b. dobry, -1.300 
żł lub zamienię na Fiata 126p albo Skodę 100 S. Wrocław, 
tel. 071/327-84-00
WARTBURG 353,1985 r., 2-suw dużo wymienionych czę
ści, - 500 zł. Sobótka, tel. 0608/45-27-75 
WARTBURG 353,1985 r., 30 tys. km, 900 ccm, żółty, waż
ny przegląd, garażowany, stan dobry, • 450 zł. Borów, teł. 
071/393-30-87
WARTBURG 353W, 1985 r, 1000 ccm elektr. zapłon, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.000 zł. Oława, tel. 
071/313-15-89. 0604/78-93-74 
WARTBURG 353 W. 1985 r.. 97 tys. km, 992 ccm. żółty, -
1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-55-55 
WARTBURG 353 W, 1986 r.. 80 tys. km. 990 ccm. czerwo
ny, nowe opony, stan b. dobry, zadbany, nie wymaga na
praw, ważny przegląd i OC, • 1.900 zł. Świdnica, tel. 
0605/45-05-71
WARTBURG. 1986 r.. 990 ccm. kolor piaskowy. - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-17-57
WARTBURG 353,1986 r. po wymianie nadwozia, zareje
strowany, - 900 zł. Wrocław, teł. 071/336-26-17 
WARTBURG 353 S, 1987 r., 48 tys. km. 1000 ccm. biały, 
oryginalny przebieg, kupiony w kraju, nowe opony, gara
żowany, stan idealny, - 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-62-26
WARTBURG 353.1987 r„ 30 tys. km. 1000 ccm. piasko
wy, po remoncie blacharki, • 1.200 zł. Żórawina, teł. 
071/316-45-95
WARTBURG 353,1987 r„ 992 ccm, 2-suw, żółty, w ciągłej 
eksploatacji, biegi w podłodze, szyberdach, po wymianie 
sprzęgła, stan opon dobry, - 1.400 zł. Gromadka, tel. 
076/817-32-87
WARTBURG 353, 1987 r.. 94 tys. km. 992 ccm. 2-suw, 
żółty, nowy rozrusznik i automat zapłonu, nowe ópony i 
pokrowce. RO. - 1.500 zł. Leszno, tel. 065/529-33-89 
WARTBURG 353 LUX. 1987 r.. 9 tys. km. 992 ccm, czer
wony, silnik dotarty, po wymianie wału korbowego, hak, ha
logeny, zagłówki, tylna szyba ogrzewana, biegi w podło
dze, razem 9 kół, + części zamienne, garażowany, -1.800 
zł. Wrocław, tel. 352-41-06
WARTBURG 353,1988 r. stan dobry, - 1.000 zl. Legnica, 
tel. 076/722-64-80
WARTBURG 353S, 1988 r.. 1000 ccm. szary, stan b. do
bry, -1.200 zł lub zamiana. Ostrzeszów, tel. 062/732-76-57 
WARTBURG 353,1989 r., 990 ccm. beżowy. - 800 zł. Ja
worzyna ŚL. tel. 074/858-81-07. 0606/23-43-67 
WARTBURG GOLF. 1988/89 r.. 1300 ccm. zielony, orygi
nalny szyberdach, lekko obniżony, sportowy uk. wydecho
wy, kierownica, przyciemniane szyby, lampy, stan b. dobry, 
dużo części, atrakc. wygląd, - 5.000 zł. Żagań, teł. 
0603/56-39-26
WARTBURG GOLF. 1989 r.. 62 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, kolor kremowy, kpi. dokumentacja, na niemieckich ta
blicach, stan b. dobry, -1.200 zl. Słońsk, tel. 095/757-25-36, 
0605/09-25-23
WARTBURG GOLF, 1990 r., 140 tys. km. 1300 ccm. beżo
wy, przegląd do 10.2001 rM stan b. dobry, - 4.600 zł. Góra, 
tel. 065/543-42-51
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 102 tys. km. 1275 
ccm stan b. dobry. - 3.700 zł. Gubin, tel. 0606/70-23-39 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, szary, ekonomicz
ny 6.5 1/100 km, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do
02.2002 r, - 3.900 zł. Twardogóra, woj. wrocławskie, tel. 
0608/29-53-97 po godz.15
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, biały, -
4.700 zł. Wrocław, tel. 0502/29-22-55 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm. benzyna, 
szary, stan dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Zgorze
lec. tel. 0604/34-07-09
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990 r. szary, na białych ta
blicach - 900 DEM. Żary. tel. 0602/67-33-28 
WARTBURG GOLF, 1990/91 r.,43tys. km. 1300 ccm, sza
ry, instal. gazowa, hak, nowe opony, nowy akumulator. RO, 
garażowany, nowa tarcza sprzęgła, przegląd do 2002 r., 
stan b. dobry, - 4.900 zł. Jabłonów, gm. Chocianów, tel. 
0608/19-64-30
WARTBURG GOLF, 1990/93 r., 1300 ccm. popielaty, + czę
ści. nowe opony, - 4.300 zł. Sady Górne, tel. 075/741-20-78 
WARTBURG GOLF. 1992 r.. 1300 ccm stan b. dobry, na 
białych tablicach, + drugi Wartburg na części, - 600 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0604/27-17-78

ZASTAW A
ZASTAWA 11 OOP, 1976 r„ 35 tys. km, 1100 ccm, poma
rańczowa, przegląd do 04.2002 r., OC do 03.2002 r., stan 
techn. dobry, dużo części zapasowych: skrzynia biegów, 
sprzęgło, docisk + okładziny, szyby przednia i tylna, gaź- 
nik. szczęki hamulcowe itp.. na białych tablicach, - 450 zł, 
Wrocław, tel. 0605/57-80-92
ZASTAWA 11 OOP, 1977 r. po remoncie silnika i blacharki, - 
750 zł. Wrocław, ul. Karwińska 8 
ZASTAWA 1100,1979 r. stan b. dobry, - 1.400 zł Opole, 
tel. 077/474-41-26
ZASTAWA 11 OOP. 1980 r„ 1108 ccm, benzyna w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 04.2002 r.. po remoncie silnika 
(10 tys. km, szlif) + hak, skrzynia b., chłodnica, zbiornik 
paliwa, alternator, przekładnia kier., inne części zapaso
we, - 700 zł. Wrocław," tel. 071/321-77-53 po godz. 17 
ZASTAWA 1100P, 1981 r., 1100 ccm. czeiwony, w ciągłej 
eksploatacji, zarejestrowany, ubezpieczony, zadbany, po 
remoncie silnika, stan blacharki b. dobry, - 750 zl. Wro
cław. tel. 071/359-56-45 do godz. 16 lub. 346-52-33 po 
godz. 20
ZASTAWA 11 OOP, 1982 r., 1100 ccm. żółta, stan dobry, w 
ciągłej eksploatacji, - 750 zł. Wrocław, tel. 346-22-35, 
0604/57-62-32

KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.
Pakiety AC, OC, NW  ju ż  od 3 .5% .' I  

KREDYT DEW IZOW Y NA SAMOCHODY
osobowe, dostawcze, ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane

Osoby sam otne, przed wojskiem , rolnicy, 
w olne zawody, karta podatkowa. ,

100% wartości auta. Dowolne pochodzenie pojazdu. 
Gwarantujem y fachow ą pom oc przy zakupie auta. 
Lubin, ul. Kamienna 4A, tel. 076/749-97-79,076/841-52-15 

0-608 317 681,0-600 224336,0-502178 088

F I R M Y  B E Z  Z A Ś W I A D C Z E Ń  z Z U S  i U S !!!
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AUTO BUSY, C IĘŻARO W E, 
DOSTAW CZE

AUTOBUS AUTOSAN H9-21, 1986 r. po lakierowaniu. -
15.500 zł. Pokój, lei. .077/469-80-83 
AUTOBUS AUTOSAN H10-11, 1986 r.. SW-680. biało-nie- 
bieski, po lakierowaniu, ciemne szyby, stan b. dobry, • 19.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Lubin, tel.< 
076/844-74-38. 0604/90-20-17 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1987 r. turystyczny, -16.000 zł 
+ VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21, 1987 r.. 72 tys. km. SW-400 
pomarańczowy w pasy, wysokie siedzenia, stan techn. b. do-, 
bry, - 17.000 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-52-23 
AUTOBUS AUTOSAN H10-11r 1988 r., 280 tys. km, 11100' 
ccm, SW-680 kolorowe pasy, 48 miejsc, ciemne szyby, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 23,000 zł lub zamienię na oso
bowy bus. Głogów, tel. 076/834-70-76,0601/88-01-62 ' 
AUTOBUS AUTOSAN H9-20,1988 r„ biało-niebieski, mowe 
ogumienie, pokrowce, zradiofońizowany. - 20.000 zł. Legni
ca. tel. 076/866-45i22
AUTOBUS BERLIET PR3,1975 r., V8, kolor piaskowy, miejsc 
49+1+1, siedzenia lotnicze, duże kufry< po odnowie w 1999 
r., pełna pneumatyka, skrzynia biegów .6", zużycie opon 80 
%, II właściciel, zradiofonizowany • 12.000 zł lub zamienię na 
busa w tej cenie. Wojbórz, gm. Kłodzko, tel. 074/871-30-34, 
871-30-36
AUTOBUS DAF LAG, 1986 r. klimatyzacja, WC, 2 telewizory, 
video, sypialnia, lodówka, silnik EURO 0, retarder, wys. 3.85 
m, stan b. dobry, jest podobny do Neoplana 116,- 70.000 zł + 
VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS IVECO 3510,1994 r., 204 tys. km, 2800 ccm, die
sel, biały, wysoki, 19 miejsc, lotnicze,, regulowane fotele z 
podłokietnikami, ciemne szyby, hak holowniczy, bez wypad
ku, - 58.000 Zł. Zielona Góra, tel. 0601/75-66-02 
AUTOBUS JELCZ RTO, 1976 r. przerobiony na ciężarowy, 
oplandekowany, ład. 8 t + 7 osób, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/82-26-95
AUTOBUS JELCZ PR110, 1984 r., 360 tys. km, 1100 ccm, 
SW-680, groszkowy, wersja LUX, dzielona szyba, wysokie 
kufry, 48 miejsc, bezdętkowe przednie opony, w ciągłej eks
ploatacji, stan techn. błacharki i silnika b. dobry, - 19.500 zł 
lub zamienię na buśa osobowego. Głogów, tel. 076/834-70-76, 
0601/88-01-62
AUTOBUS JELCZ PR110,1988 r., 15 tys. km, 11000 ccm, 
biały, po remoncie błacharki i malowaniu, drzwi otw. pneuma
tycznie, prosta szyba, silnik leżący SW 680, - 19.800 zł lub 
zamienię na osobowy, bus albo inne propozycje. Wrocław, 
tel. 071/311-21-37, 0600/52-77-42 
AUTOBUS JELCZ PR110, 1988 r„ 38 tys. km, 11000 ccm 
zielony w pasy, wysokie siedzenia, rok po remoncie blachar- 
ki, stan techn. b. dobry, • 19.500 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-52-23
AUTOBUS JELCZ PR 110,1989 r., srebrny metalic, w ciągłej 
eksploatacji, po remoncie błacharki i silnika, stan b. dobry, + 
części zamienne, opony bezdętkowe, - 35.000 zł. Wrocław, 
teł. 071/372-12-60,071/348-31-00 po godz..20 (zdjęcia do tej 
oferty.można zobaczyć w internecie pod numerem - A00394 
www.autogielda.com.pl)
AUTOBUS JELCZ PR110, 1989 r.. 11100 ccm, niebieski, 
wersja turystyczna, tachograf Kinzle, opony bezdętkowe, ba
rek,--37.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-28 
AUTOBUS KAROSA K-735,1985 r., turbo opony bezdętko
we, wersja turystyczna, stan b. dobry, - 21.000 zł + VAT. Ku
dowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 735,1985 r., biało-ziełony, stan b. do
bry, wersja turystyczna, opony bezdętkowe, kołpaki, wysokie 
kufry, - 26.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
AUTOBUS KAROSA LC-735.1986 r„ turbo turystyczny. 47 
miejsc, opony bezdętkowe, dodatkowy bagażnik z tyłu auto
busu, - 20.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 734,1986 r. stan b. dobry, wersja mię
dzymiastowa, opony bezdętkowe, • 12.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA 732,1988 r., turbo, biały, stan b. dobry, 
wersja miejska, opony bezdętkowe, - 12.000 zł + VAT. Nowa 
Ruda, teł. 0607/42-45-35
AUTOBUS KAROSA 735,1988 r., turbo stan dobry, wersja 
turystyczna, opony bezdętkowe, - 15.000 zl ♦ VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA, 1989 r. turystyczny, - 28.000 zł + VAT. 
Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r., turbo lodówka, kawiar
ka, stan błacharki i podzespołów b. dobry, - 28.000 zł + VAT. 
Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 732/1990 r., turbo, biało-czerwony, stan 
b. dobry, wersja miejska, opony bezdętkowe, • 13.000 zł + 
VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 734, 1990 r., turbo, brązowy, stan b. 
dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, - 16.000 
zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA K 735,1991 r., turbo EURO 0, telewi
zor, video, kafobar, lodówka, przyciemniane szyby, - 38.000 
zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kudowa Zdrój, teł. 
0602/69-90-51
AUTOBUS KAROSA RENAULT BOR, 1996 r., biało-różowy, 
stan idealny, 32 miejsca, mały autobus, kufry; wysokie sie
dzenia, atrakc. wygląd, - 120.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS MAN SR-280, 1980 r., 485 tys. km, 11000 ćcm, 
turbo D, białoniebieski, 54 miejsca, rozkładane i rozsuwane 
na boki, indywidualny nawiew i oświetlenie, wysokie bagaż
niki, sprowadzony z Francji, nie eksploatowany, w Polsce, -
46.000 zł. Lasocin, tel. 0501/33-67-42.
AUTOBUS MERCEDES 307, 1976 r., 1.1000,ccm, biały, 50 
miejsc siedzących, zadbany środek, pneumatyka, ha podusz
kach, welur, oclony, nie rejestrowany, faktura VAT, • 28.000 
zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
AUTOBUS MERCEDES 03090, 1979 r., 5600 ccm, diesel, 
fioletowy metalic, nowy lakier, po remoncie silnika, pneuma
tyczne drzwi, hamulec górski, 26 miejsc, - 30;000 zł. Świe
rzawa, tel. 0603/13-98-53
AUTOBUS MERCEDES 0303,1991 r., srebrny metalic, wy
soki pokład, klimatyzacja, barek, lodówka, stan b. dobry, -
95.000 zł + VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS MERCEDES 2T0 D, 1992 r., 320 tys: km, 2900 
ccm, diesel' pomarańczowy, 14-osobowy, ABS, wspomagam 
nie kierownicy, blokada tylnego mostu, pompowane siedze
nie, sprowadzony w całości, udokumentowane pochodzenie,
- 37.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-24-45
AUTOBUS RENAULT PK 12,1980 r. rozkładane fotele, re
montowany we Francji, tachometr legalizowany, opony 80%, 
sprowadzony w 11.2000 r. z Francji, gotowy do jazdy, 46 
miejsc, wersja turystyczna, • 50.000 zł. Legnjca, tel. 
0607/04-08-88,0606/49-30-80 
AUTOBUS SANOS, 1988 r. w ciągłej eksploatacji, -18.000 zł 
lub zamienię na busa. Otmuchów, tel. 077/431-51-48 
AVIA A30,1982 r., 3600 ccm, niebiesko-biały, kontener, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, biegi w podłodze, - 4.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-04,0502/02-34-82 
AVIAA31,1983 r., 3600 ccm, niebieska, kontener, wym. 5.00 
x 2.15 x 2.00, ład. 3.51, lewarek biegów w podłodze, w ciągłej 
eksploatacji, - 3.500 ,zł. Franklinów, gm. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/25-59-04
AVIAA31,1985 r., 3600 ccm, diesel kontener odzieżowy, ory- 
gianlny, - 7.000 zł. Wieruszów, tel. 062/783-12-47 
AVIAA31,1985 r., 20 tys. km, 3596 ccm, czerwono-biały, izo

terma, d. 4,20 m, stan dobry, zarejestrowany, ÓC, silnik po 
remoncie kapitalnym, nowe opony, • 5.000 zł. Marcinkowice, 
teL 071/302-85-58
AVIA A31,1986 r. ad. 3,5 tony, izoterma 2 szt., stan b. dobry, 
-5.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 .
AVIA A31 N, 1988 r., 68 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebie
sko-biały, lewarek biegów w podłodze, nowe opdny, izoter
ma, ład. 3.5 t, stan ogólny dobry, - 7.000 zł. Niemodlin, tel. 
0602/32-19-51 po godz. 13 .
O  AVIA A31,1989 r. kontener, stan dobry, w ciągłej 

eksploatacji, 4 świece żarowe, lewarek w podło* 
dze, - 4.500 zł. O soiin , te l. 071/310-60-31 
02025801

AVIA A31,1990 r.. 3600 ccm, diesel, biało-czerwony, konte
ner, izoterma, po remoncie kapitalnym błacharki i lakierowa
niu, lewarek biegów w podłodze, owiewka, kontener 3-drzwio- 
wy, nowe opony, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 9.800 zł. 
Kietrz, tel. 077/485-47-32 po godz. 18 
AVIA A31,1990 r., 193 tys. km, 3600 ccm plandeka, 5.2 x 2.1 
x 2.1 m, nowe sprzęgło, ukł. kierowniczy, nowe opony, - 8.900 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-70
AVIA A31,1997 r., 30 tys. km, 3600 ccm, turbo D, biały, kon- . 
tener, atest do przewozu żywności, • 54.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-44-77
BARKAS 1000,1980 r., 900 ccm, benzyna, biały, oszklony,
8-osobowy, nowy silnik, stan b. dobry, - 2.000 zł. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
BUSSING BS 16L/B, 1970 r., 200 tys. km, 12316 ccm, zielo
ny, silnik leżący, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, skrzynia 
ład. 7 nr, ład. 10 ton, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 071/344-11-53 
CHEVROLET G20 VAN, 1992 r., 75 tys. km, 4998 ccm, V8, 
biały, ABS, centralny zamek + pilot, wspomaganie, RM, hak 
holowniczy, zadbany, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-53-58 
CITROEN BERUNGO, 1996 r„ 1900 ccm, diesel, zielony, do 
połowy oszklony, pełne wyposażenie elektr, - 19.700 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
CITROEN BERUNGO, 1997 r., 57 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, stan techn. b. dobry, • 19.000 zł łub zamienię. Wolsztyn, 
tel. 068/384-52-07,0603/08-72-77 
CITROEN BERUNGO. 1998 r., 100 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, immobilizer, wspomaganie, 5-osobowy. klapa tyl
na uchylna, homologacja na ciężarowy, • 14.000 zł. Chocia
nów, tel. 0600/17-01-74
CITROEN BERUNGO. 1998 r., 1400 ccm, czerwony, alarm ♦ 
pilot, centralny zamek, I właściciel, serwisowany, bez wypad
ku, instalacja gazowa, - 24.000 zł. Kalisz, tel. 062/765-31-28, 
0603/86-45-32
CITROEN BERUNGO, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, częściowo przeszklony, do lakierowania 2 
elementy, sprowadzony, sprawny technicznie, faktura VAT, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 22.500 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
CITROEN BERUNGO, 1999 r., 20 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
zielony, ład. 600 kg, blaszak, wspomaganie kier., stan b. do
bry, - 27.000 zł. Polkowice, tel. 0607/82-79-14 
CITROEN C15, 1986 r., 1800 ccm, diesel, kolor morski, 4 
osoby lub 550 kg, aktualny przegląd, hak, stan dobry, - 6.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
CITROEN C15,1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, RO, ład. 770 kg, stan dobry. - 13.500 zł. Nysa. tel. 
0605/64-68-97
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 C15,1999 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5 osób + 740 
kg, centralny zamek, alarm, składane siedzenia, stan b. do
bry, - 17.200 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Lutynia, teL 
071/782-73-80,317-12-63
CITROEN C25,1991 r., biały, wysoki, długi, wspomaganie, -
11.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/355-40-22, 
071/373-05-56
CITROEN C25 BUS, 1994 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, serwo, oszklony, 9-osobowy, wersja turystyczna, welu
rowa tapicerka, zagłówki, podłokietniki, podwójne ogrzewa
nie, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -
19.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
CITROEN C35, 1984 r., 2500 ccm, diesel, żółty, blaszak, 
3-osobowy, ład. 1.9 t, na kategorię ,B* prawa jazdy, po re
moncie, silnik z 86 r, - 5.100 zł. Strzegom, tel. 074/649-11-45, 
0600/22-02-31 .
CITROEN C35,1986/88-r., 2500 ccm, diesel na białych tabli
cach'. Lupica, gm. Sława, tel. 068/356-76-55 
CITROEN JUMPER, 1995/96r., 179 tys. Jem, 2500 ccm, turbo 
D, biały, maksymalnie przedłużony ( podwyższony, bez wy
padku, książka serwisowa, hak, w kraju od 6 mies, -31.000 
zł. ŚycóW, tel. 0608/78-01-85
CITROEN JUMPER. 1996 140 tys, km, 2500 ccm, TDi,
srebrny metalic, wspomaganie, faktura VAT, nie eksploato
wany w kraju, bez wypadku, -  27.000 z t*  VAT od faktury. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 0601/56-10-47. 
0603/94-07-67
CITROEN JUMPER, 1996 r .,107 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony,.przedłużony, ład. 1.6 tony, przegląd do' 
05.2002'r.',' immobilizer, wspomaganie kierownicy, jfo wymia
nie pasków i klocków, stan b. dobry, - 30.500 zł lub zamienię 
na osobowy. WrocłaW, tel; 071/357-75-54,0504/78-85-00 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, 
przystosowany do odprawy celnej, udokumentowane pocho
dzenie, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPY, 1996 r., 1900 ccm, turbo D, biały, central
ny zamek, 9-osobowy, zarejestrowany na 6 osób, bez wy
padku, immobilizer, - 27.0Q0 zł. Trzebień, tel. 075/736-53-42, 
po godz. 18
DAF TE 47WS, 1987 r. ciągnik siodłowy, na resorach, stan 
dobry, - 25.000 zł + VAT. Twardogóra, tel. 071/315-82-17, 
071/315-94-98
DAF TE 47W 335,1988 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach,'  
webasto, stan dobry, • 40.000 zł + VAT. Twardogóra, tel. 
071/315-82-17,071/315-94-98 
DAF, 1989 r., 1900 ccm ciągnik siodłowy, Intercooler, central
ne smarowanie + naczepa, kontener, winda, - 34.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/324-40-32,0601/55-06-99 
DAF 1300,1986 r., turbo D kontener z windą boczne drzwi, 
ładowność 7.7 tony, - 22.000 zł. Żagań, tel. 068/377-60-30, 
0606/90-48-54
DAF 200,1990 r., 2000 ccm. diesel, biały?, kompletna doku
mentacja, sprowadzony w całości, 3-osobowy, niski, krótki, 
blaszak, silnik do remontu, ład. 1200 kg, - 6.500 zł. Lubin, tel. 
076/831-58-90,0603/17-85-93 
DAF 2800,1987 r., niebieski, 320 KM, stan dobry, po remon
cie silnika i hamulców, po wymianie zaworów, webasto, alu
miniowe burty, na poduszkach, kabina sypiajna, ład. 10 ton, 
opony dobre (80%), • 28.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-73-69
DAF 360 ATI, 1992 r., 680 tys. km, 1160 ccni, Tdi, biały, cią
gnik siodłowy, kompletna dokumentacja, zarejestrowany do
03.2001 r, zawieszenie na poduszkach, ABS, skrzynia bie
gów F2, stan b. dobry, - 34.000 zf + VAT. Legnica, tel. 
076/887-83-51,0601/76-97-19 
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan 
dobry, -11.000 zł. Wrocław, teł. 071/351-67-32,0605/25-22-06

DAF 400BUSWAXI, 1991 r i 2500 ccm  ̂turbo D, niebieski, -' 
1JJ.OOO zł. Kłodzko je ł.  b6(fcW82<11-88t ,  -
DAF 400.1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan dobry, prze-- 
gląd techniczny do 09.2001 r., ład. 1,7 t, bliźniacze koła, - *
8,800 zł. Wrocław, tel. 353-80-63,0602/78-46-33.
DAF95 FT350,1988fi, 11600 ccm, biało-niebieski, ciągnik'- 
siodłowy, na poduszkach, dewasto, el. otw, szyby. - 25.000 zł 4 
lub zamienię na osobowy, zwolniony ż podatku VAT. 'Dziado- 
wa Kłoda, teC 062/785-91-19,0606/18-59-40 
DAF 95 350, 1989 r., 900 tys. km, niebieski, nowe opony i 
akumulatory, centralne smarowanie, spoiler dachowy, zawie
szenie poduszkowe, webasto, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/65-50-58
DAF 95,1993 r. 400 KM, stan b. dobry, nowe akumulatory, -
47.000 zł (zwolniony z VAT-u). Bolesławiec, tel. 075/732-27-98 
FIAT 125p PICK-UP, 1981/84 r„ 1500 ccm, biały, plastikowa 
nadbudowa, hak, stan dobry, zarejestrowany do 03,2002 r.. 
części zapasowe, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-91, 
0606/94-54-61
FIAT 125p PICK-UP, 1986 r.. 1500 ccm, benzyna, kość sto-/, 
niowa, silnik i skrzynia biegów Poloneza, plastikowa nadbu
dowa, po remoncie błacharki, stan b. dobry, • 2.000 zł. Ze- 
brzydowa, tel. 075/732-13-08
RAT DUCATO, 1985 r., 220 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
silnik z 92 r., skrzynia ład. o wym. 4.20 x 2.00 m, przegląd do
06.2002 r, • 12.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/22-47-20, 
0605/57-63-18
FIAT DUCATO MAXI, 1985/86 r., 230 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, długi, wysoki, po remoncie błacharki i lakierowaniu, 
aktualny przegląd, 5-biegowy, RM Blaupunkt, telefon, zabez
pieczenie przed kradzieżą, stan dobry, - 8.900 zł. Racibórz, 
tel. 0607/72-77-65
FIAT DUCATO, 1986 r.,-123 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielo
ny, lad. 1500 kg, dł. skrzyni 4 m, wys. 2 m, plandeka celna, 
zarejestrowany, po remoncie kapitalnym, • 9.700 zł. Świera
dów Zdrój. tel. 075/781-66-71
FIAT DUCATO, 1987 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel/poma
rańczowy, maxi, wspomaganie kierownicy, - 8.900 zł. Kłodz
ko, tel. 0601/40-91-00
FIAT DUCATO MAX114,1987 r., 50 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, zbiornik paliwa 2001, po remoncie skrzyni ładunko
wej, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -13.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0607/82-58-55
FIAT DUCATO. 1987 r., 2500 ccm, diesel, - 7.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-80-92
FIAT DUCATO, 1987 r„ 2500 cćm, diesel maksymalnie pod
wyższony i przedłużony, po remoncie kapitalnym, atrakcyjny 
wygląd, -12.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-35-06 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, kontener, 
wym. 4,40x2,20x2,20, stan dobry, -11.500 i  lub zamienię na 
osobowy, bez dopłaty. Wolsztyn, tel. 0603/08-57-16 
FIAT DUCATO, 1987 r.,2500 ccm, diesel, biały, maks. przed
łużony i podwyższony, aktualny przegląd, stan b. dobry, hak, ; 
- 9.700 zł. Wrocław, teł. 071/349-33-70 po godz. 18;
FIAT DUCATO FURGON, 1988 r., 300 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, pomarańczowy, silnik z 1992 r., (przebieg 170 tys. km), 
w kraju od .1992 r., sprowadzony w całości, bez wypadku, stan 
dobry, • 7.500 zł. Świdnica, tel. 0607/68-03-31 
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, turbo D, kolor wiśniowy, 
skrzynia ład. o wym. 3.60 x 2.00 x 2.00 m. koła 16", wzmoc
nione resory, -15.000 zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
FIAT DUCATO, 1989 r„ 2500 ccm, diesel 8-osobowy,.-. 10.900 
zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 .
FIAT DUCATO BUS. 1990 r., 148 tys. km, 2500 ccni, diesel, 
biały, oszklony, zarejestrowany na 7 osób, 2 kanapy, hak, ni
ski, krótki, • 12.000 zł lub zamienię na osobowy. Góra. tel. 
065/543-36-13, J0607/13-08-45 
FIAT DUCATO, 1990 r.. 2500 ccm, diesel, biały, maks. przed
łużony i podwyższony, wspomaganie, hakzawiesżenie tylne 
od Mercedesa, stan b. dobry, - 12.000-zł. Lubin. tel. 
076/846-45-28
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, oszklo- - 
ny, ciemne szyby, w kraju od 7 mies., sprowadzony z-Nie- 
miec, kompletna dokumentacja, oryg. zbiornik paliwa,140 I, 
szyberdach, stan b. dobry, - 12.500 zł. Lubsko, te l:' 
0601/56-97-98
FIAT DUCATO MAXI, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie kapitalnym silnika, stan b. dobry, - 12.000 zł (do 
uzgodnienia). Brzeg Dolny, tel. 0607/47-35-35 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel 6-osobowy, wspo
maganie kierownicy, hak, na białych tablicach - 2.300 DEM. 
Opole, tel. 077/466-45-56
FIAT DUCATO. 1991 r., 250Ó ccm, diesel, niebieski, 9-oso
bowy, po remoncie silnika, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-65-08.0502/40-08-94 
FIAT DUCATO, 1992 r., 1900 ccm, diesel krótki, niski, bla
szak, -11.500 zł. Legnica, tel. 076/852-39-07,0603/91-07-22 
FIAT DUCATO, 1992 r., 280 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, przegroda celna, drzwi bo&ne rozsuwane, sprowa
dzony w całości, wspomaganie kier., 5-biegowy, RO, alarm, 
nówy akumulator. - 16.700 zł lub zamienię na tańszy. Legni
ca. tel. 0608/16-30-72
FIAT DUCATO., 1992 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
cz)ściowo oszklony, I właściciel, -11.900 zł lub zamienię na
osobowy. Nowa Sól, tel. 068/387-28-72
FIAT DUCATO 10,1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, turbo D.
kolor wiśniowy, 3-osobowy, blaszak, krótki, przegroda, hak-,
ład. 1 tona, garażowany, stan b. dobry, • 16.500 zł. Kluczbork,
tel. 077/418-49-60,0605/05-86-75
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, pódwyższo-.
ny, przedłużony, Stan dobry, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda,
tel. 074/871-44-59
FIAT DUCATO, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. długi, wysoki, ład. 1410 kg, masa całkowita 3100 kg, 
zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersainy, oryg. lakier,
5-biegowy, - 18.500 zł lub zamienię na samochód do 5.000 
zł. Złotoryja, teł. 076/878-52-75,0604/22-43-22 -  
FIAT DUCATO, 1994 r., 220 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
niski, średniodługi, serwo, - 22.000 zł. Wieruszów,, teł. 
062/581-05-95 po godz. 18, 784-25-73, 0601/72-08-77 
FIAT DUCATO. 1994 r., 190 tys. km, 2500 ćcm, TDi, biały, 
nowy model, długi, wysoki, w kraju od 7 mies., I właściciel, 
stan idealny, - 28.000 zł. Międzylesie, tel. 0601/91-16-87 
FIAT DUCATO, 1994 r„ 170 tys, km, 2500 ccm, diesel; biały, 
do poprawek błacharki i lakierowania, - 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/35*01-05' '
FIAT DUCATO, 1994 r., 240 t/ś. km, 1900 cćm, diesel, zielo
ny, niski, krótki, alarm, przegroda celna, hak, Sposobowy, stan 
b. dobry, - 21:500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0605/37-93-41 ; v ... -1  
FIAT DUCATO, 1994/95 r., 101 tys. km, 2500 ccm, diesel,- 
biały. nowy model, sprowadzony W całości, wspomaganie kier., 
2 łóżka, bez wypadku, I właściciel, książka serwisowa, hak, 
koła 15 cali, resory paraboliczne, stan idealny, • 26.500 zł. 
Leszno, tel. 065/527-07-96,0603/44-23-55 
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI. 
biały, serwo, radio, hak, do sprowadzenia z Niemiec -11.000 
DEM + cło. Niemcy, tel. 0049/17-07-57-69-31 
FIAT DUCATO, 1995 r., 2500 ccm, TDi, biały, klimatyzacja, 
wspomaganie kierownicy, bez wypadku, nie eksploatowany 
w kraju, - 31.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
FIAT DUCATO BUS, 1995 r., 128 tys. km, 2500 ccm, TDi, bia
ły, hak, podwyższony, przedłużony, stan b. dobry, faktura VAT, 
leasing, - 27.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 074/867-19-55, 
0603/11-61-73
FIAT DUCATO BUS. 1995 r.. 160 tys. km, 2500 ccm, TDi, bia
ły, MAXI, radio, hak, do sprowadzenia z Niemiec -11.000 DEM 
+ cło. Niemcy, tel. 0049/17-07-57-69-31 
FIAT DUCATO. 1995/96 r., 192 tys. km, 2500 ccm. turbo D. 
biały, izoterma, chłodnia, ład. 1.11. wym. 2 x 2 jc 4 m, bez 
wypadku, po przeglądzie, stan b. dobry, - 36.000 zł lub za
mienię na samochód osobowy, w tej cenie. Tuplice, woj. zie
lonogórskie, tel. 0605/21-07-76

O  FIAT DUCATO, 1996 r., 1900 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, wspomaganie, centralny zamek, el. 
reg. lusterka, tylna szyba ogrzewana, hak, stan 
b. dobry - pilne, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78 81012941

FIAT DUCATO,. 1996 r, 128 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
maxi, bez Wypadku, nieeksploatowany w kraju, - 28.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-60-52
FIAT DUCATO 18, MAXI, 1996/97 r., 211 tys. km.;25Q0 ccm. 
TDi, bordowy, koła 16", zadbany, RO - 25.800 zł lub zamienię 
na BMW 5, 7, z klimatyzacją automatic lub Mercedesa 126. 
Kłodzko, tel. 074/647-19-44,0602/36-18-07 
FIAT DUCAT0 18,1996/97 r., 212 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, bordowy, maxi, koła 16, zadbany, RM, dokum. - 37.000 zł 
lub zamienię na BMW 525, 530, 535, 735. Kłodzko, tel. 
074/867-57-80,0603/10-20-tO 
FIAT DUCATO, 1996/97 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, blaszak, wspomaganie kierownicy, el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek, ogrz. tylne 
szyby, stan b. dobry, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FIAT DUCATO, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski 
metalic, centralny zamek + pilot, el.szyby, lusterka, klimaty
zacja podwójna, 9 indywidualnych foteli, Kupiony u dealera w 
kraju. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, kupiony w salonie, alarm, RM, hak, stan b. dobry, •
31.000 zł. Wrocław, tel. 0602/78-41-99 
FIAT DUCATO TDI, 1998 r., 2800 ccm maks. długi, Wysoki, 
welurowa tapicerka, kabina 3-osobowa, koła 16". - 48.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0502/10-32-04 *
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r., 120 tys. km, 2800 ćcm, TDi, 
biały, nie eksploatowany w kraju, faktura VAT, - 39.000 zł. 
Kalisz, tel. 0605/34-56-32
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r., 150 tys. km, 2800 ccm, turbo
D. biały, - 36.500 zł. Milicz, tel. 071/384-24-13,0605/42-35-77 
FIAT DUCATO, 1998 r., 20 tys. km, 2800 ccm, TDi, żółty, stan 
b. dobry - 35.000 zł lub zamienię na większy faktura VAT. Ole
śnica. tól. 0604/57-01-21
FIAT DUCATO. 1998 r., 2800 ccm, diesel, żółty, stan dobry' 
do sprowadzenia -14.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
FIAT DUCATO, 1998/99 r., 120 tys. km. 2800 ccm, TDi, biały, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, długi, wysoki, - 40.000 
zł. Kłodzko; tel. 074/867-67-03,0603/97-11-53 
FIAT DUCATO, 1998/99 r., 75 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, I rej. w Niemczech 12.98 r, 3-osobowy, ład. 1.5 tony, 
hak, zadbany, cena - 42.000 zł + VAT z fakturą. Kłodzko, tel. 
074/865-53-40,074/867-44-27 
FIAT SCUDO, 1997/98 r., 88 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały, 
wspomaganie kier., poduszka powietrzna, RO, hak, 6-osobo
wy + ścianka grodziowa, sprowadzony w całości 12.2000 r, 
pełna dokumentacja, oszczędny, stan techn. b. dobry, - 27.500 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-61,076/878-79:13 
FORD CARGO, 1986 r., 270 tys. km, 6000 ccm, diesel, czer
wony, izoterma z agregatem, podłoga i ściany wyłożone alu
minium. - 21.000 zł. Legnica, tel. 0601/75-88-91 
FORD COURIER, 1991 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-osobowy + 430 kg, - 6.500 zł lub zamienię. Nowa 
Sól, tel. 068/387-28-72
FORD COURIER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy, -10.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-07-67,0607/40-11-28 
FORD COURIER, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, biały, spraw
ny, stan dobry, - 10.000 zł. Stanisław Żah, 65-001 Zielona 
Góra, Otyń, woj. lubuskie, ul. Staszica 8/2. tej. 0606/76-10-90 
FORD COURIER, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, bez bocznych szyb, 2-osobowy, ład. 550 kg, po
duszka pow.. bez wypadku, w kraju od 09.2000 r, -13.000 zł, 
., tel. 0604/29-33-46
FORD COURIER, 1994 r., 63 tys. km, 1300 ccm. benzyna,

. biały, 4-osobowy, kupiony w salonie w Polsce, alarm, 
Mul-T-Lock, stan techn. b. dobry, - 14.000 żł (możliwe raty). 
Jugowice, tel. 074/845-33-64
FORD COURIER, 1996 r.. 103 tys. km, 1300 ccm, benzyna
5-osobowy, ABS, wspomaganie, 2 poduszki pow., radio, przed
nia szyba ogrzewana, - 151500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-33-52
FORD COURIER, 1996 r„ 88 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, poduszka powietrzna, • 16.700 zł. Turek. tel. 
063/278-33-33,0602/55-69-26 
FORD COURIER, 1996 r., 63 tys. km, 1800 ccm, diesel, nie
bieski, nowe opony, nowe amortyzatory, poduszka pow, -
15.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
immobiliser, , alarm na pilota, blokada skrzyni DIB-LOCK, 
poduszka powietrzna kierowcy,, wspomaganie kierownicy, 
el. regulowane reflektory, tylna szyba ogrzewana, radio Ford, 
książka serwisowa - 18 000 zł + VAT. Wrocław tel. 
071/355-27-54, tel. 0601/43-67-90,0502/22-95-09 
FORD ECONOVAN BUS, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy, hak, stan dobry, na białych tablicach, 
na części lub w całości, - 3.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0609/14-94-69
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, 2-osobo
wy + skrzynia ład, - 5.600 zł lub zamienię na osobowy. Sława, 
tel. 0609/42-39-12
FORD ESCORT PICK-UP, 1992 r., 1800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kierownicy, reg. wys. mocowania pasów, ory
ginalna przegroda, stan dobry, • 11.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/52-42-24
FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 9 osób, 
oszklony, siedzenia, zarejestrowany, -1.200 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-74 .
FORD TRANSIT, 1978 r., 170 tyś. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, po remoncie, po lakierowaniu, hak, radio, nie wy
maga napraw, w ciągłej eksploatacji, udokumentowane po
chodzenie, przegląd do 02.2002 r, - 2.300 zł. Trzebnica, teł. 
071/312-90-76,0609/21-02-15 
FORD TRANSIT, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, po 
remoncie i po lakierowaniu, radio-fax, w ciągłej eksploatacji, 
- 2.400 zł. Zawonia, tel. 071/312-90-76,0609/21-02-15 
FORD TRANSIT, 1980 r.f 2400 ccm, diesel/biały, długi, wy
soki, oszklony, bliźniacze koła, w ciągłej eksploatacji, 9 osób 
lub 1,5 t, blacharka do poprawek, - 2.700 zł. Kłodzko, teł. 
0604/92-16-22
FORD TRANSIT, 1980/85 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
wtrysk, biały, zarejestrowany na 5 osób + 1.11, hak, Ocieplo
ne wnętrze, stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji.:- 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-03-00 po godz. 21. i 
FORD TRANSIT. 1981 r., 1600 cćm, beńzyna, zielony, nowy 
akumulator i ukł. wydech., przegląd do.01.2002 r.. blacharka 
do remontu, ład. 1300 kg, - 3.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 
077/483-79-33,0603/93-69-10 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, niski, 
krótki, 3 osoby, hak, ład. 1100 kg, bez silnika, -1.500 zł. Le
śna. tel. 075/721-15-87
FORD TRANSIT, 1981 r., 29 tys. km, 2400 ccm. diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, 3-osobo
wy ♦ 1500 kg, hak, RO, po remoncie kapitalnym w 1997 r., 
przegląd do 12.2001 r., stan b. dobry, - 8.550 zł. Wrocław, tel. 
318-59-86. 0601/85-40-80
FORD TRANSIT, 1983 r. blaszak, uszkodozny silnik, - 2.350 
zł., tel. 074/810-31-68.0603/87-02-77 
FORD TRANSIT J983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, po re
moncie błacharki, silnika i lakierowaniu, kołpaki, pokrowce z 
.misia’ , garażowany, stan b. dobry, • 3.950 zł. Głuszyca, tel. 
0603/65-25-97
FORD TRANSIT, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, oszklo
ny, stan dobry, - 6.500 zł lub zamienię na osobowy. Sława, 
tel. 0609/42-39-12
FORD TRANSIT. 1985 r., 2500 ccm, diesel, biały. - 4.100 zł. 
Bolków, tel. 075/741-48-39
FORD TRANSIT, 1986 r„ diesel na białych tablicach -1.800 
DEM. Głogów, tel. 0600/41-16-63

FORD TRANSIT, 1986 r., diesel z burtami, na białych tabli
cach- 1.800 DEM. Zielona Góra, tei; 0600/41-16-6?
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel nówy lakier, nowe. 
amortyzatory, po remoncie silnika, hak, -11.800 zł lub zamie
nię. Unikowice. gm. Paczków, tel. 0608/81-13-28 
FORD TRANSIT. 1987 r., 200 tys. km, 2500 cęm, diesel, sza
ry, oszklony, siedzenia, nowy rozrusznik i alternator, - 9.500 
zł. Żary, tel. 068/374-81-21
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, bliźniacze koła, ład. 1.91, -13.800 zł. Brzeg, tel. 
077/411-21-81,0503/39-85-73 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-oso
bowy, stan b. dobry, -12.800 zł. Paczków, tel. 077/431-71-12, 
0606/13-55-80
FORD TRANSIT, 1987 r., 172 tys. km, 2500 ccm, diesel, ko
ralowy, podwyższony, przedłużony, drugi silnik, - 11.000 zł. 
Przeworno, tel. 074/810-21-83 ; # ■
FORD TRANSIT, 1988 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel wspo
maganie, bliźniacze koła, wzmocnione resory ład. 2 1, prze
groda celna, podwyższony, długi, alarm, immobilizer, dużo 
nowych części, - 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., 2500 ccm, diesel, niebieski, oszklo
ny, 9-osobowy, hak, 5-biegowy, stan b. dobry, -12.500 zł lub. 
Rawicz, tel. 065/617-10-67
FORD TRANSIT, 1988 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółto- 
niebieski, 9 osób, ciemne szyby, tył podniesiony, okrągłe świa
tła przednie, -13.800 zł. Syców, tel. 062/785-34-39 
FORD TRANSIT. 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, stan b. do
bry, ̂ -12.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0605/72-21 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm. diesel stan techn. dobry,
-18.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, biały, krótki, inst. gazo
wa, blaszak, stan dobry, r. 11.500 zł. Wrocław, teł. 
071/788-79-64,0604/31-20-99 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, ni
ski, sprowadzony w całości, stan dobry, -13.500 zi. Legnica, 
tel. 076/722-85-18
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, oszklony,
5-osobowy, -11.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56 
FORD TRANSIT, 1989 r., 194 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, 4-biegowy, 6-osobowy; do maych poprawek 
lakierniczych, z urz)du celnego, kpi. dokumentacja, oszklo
ny, -10.800 zł. Bolesławiec, tel. 0606/33-61 -28 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan b. do
bry, 6-osobowy, oszklony cały. podwyższony, ścianka działo- 
wa, hak -15.500 zł lub zamienię. Góra, tel. 065/543-21 -74 
FORD TRANSIT, 1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, niski, krótki, stan dobry, -14.500 zł. Wrocław, teł. 
071/361-67-63
FORD TRANSIT. 1989/90 r„ 2500 ccm, diesel, niebieski, udo
kumentowane pochodzenie. RO, wzmocnione resory, oszklo
ny, 8-osobowy, - 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
FORD TRANSIT, 1990 r., 40 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
instalacja gazowa, ciemne szyby, hak, po remoncie kapital
nym, po wymianie silnika, rej- na 9 osób lub 1.100 kg, -12.900 
zł. Jerzmanowa, gm. Głogów, tel. 0604/70.-15-68, 
076/831-24-77
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oszklo
ny, alarm, RM, I właściciel, zadbany. -13.500 zł/Legnica, teł. 
076/854-03-33 po 17
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm. diesel, błękitny, krótki, 
niski, oszklony, 9-osóbowy, nowe opony, 5-biegowy, radiood
twarzacz, zadbany, pełna dokumentacja, kołpaki, stan b. do
bry, -12.600 zł. Legnica, teł. 076/722-90-43 
FORD TRANSIT, 1990 r., diesel krótki, niski, 5-drzwiowy, -
13.100 Zł łub zamienię. Świdnica, tel. 074/853-47-60, 
0603/99-77-90
FORD TRANSIT, 1990 r.,'228 tys. km, 22250 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, krótki, - 15.000 zł lub zamiana na osobowy, 
tańszy. Wieruszów, tel. 0503/12-49-59 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, prze
groda celna, stan dobry, - 10.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/367-17-32
FORD TRANSIT, 1990 r., 217 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, krótki, niski, oszklony, webasto programowane, radio
odtwarzacz Blaupunkt, nowy akumulator, nowe hamulce, stan 
b. dobry, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0503/94-51-52 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm. diesel podwyższony, 
przedłużony, bliźniacze koła, 3 miejsca siedzące, ład. 1.8 tony, 
kupiony w salonie, stan silnika i błacharki b. dobry, • 13.500 zł 
+ VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
FORD TRANSIT, 1990/91 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 
9-osobowy, wspomaganie kierownicy, el. reguł, reflektory, -
16.500 zł. Paczków, tel. 077/431-71-12.0606/13-55-80 
FORD TRANSIT. 1991 r., 195 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, oszklony, drzwi tylne otwierane, osobowy, tyl
ne szyby uchylane, bez wypadku, - 17.300 zł. Góra, teł. 
065/543-26-95,0603/70-95-52 
FORD TRANSIT BUS, 1991 r., diesel, biały, bliźniacze koła, 
kontener, 6 palet, przestrzeń ład. 17 m3, - 21.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/86-72-00
FORD TRANSIT, 1991 r.. 270 tys. km. 2600 ccm. diesel, bia
ły, I właściciel, w kraju 5 lat, stan idealny, - 19.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-50-65
FORD TRANSIT, 1991 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, krótki, podwyższony, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-87-68.0601/50-78-27 
FORD TRANSIT. 1991 r„ 2500 ccm, diesel, czerwony, oso- 
bowo-ciężarowy, zarejestrowany na 6 osób, stan techn. b. 
dobry, -15.600 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
FORD TRANSIT, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna inst. gazo
wa, krótki, niski, 9-osobowy, • 18.000 zł lub zamienię ńa mniej
szy osobowy. Wrocław, tel. 071/342-44-30 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1992 r., 202 tys. km, 2500 ccm. diesel, ka
narkowy. krótki, podwyższony, 3-osobowy + 1 1 ładunku, czę
ściowo oszklony, stan b. dobry • 18.500 zł. Strzelin, teł. 
0604/16-05-80
FORD TRANSIT. 1992 r., 220 tys. km. 2500 ccm, diesel, bią-. 
ły, 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, oszklony, 
krótki, niski, osobowo-ciężarowy, 9 miejsc, - 20.000 zł. Gło
gów, tel. 0603/52-46-47,076/834-49-89 
FORD TRANSIT BUS, 1992 r.. 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, oszklony. 9 osób, niski, sprowadzony z Niemiec, oclo
ny, nie eksploatowany, -19.700 zł. Lasocin. tel. 090/33-67-42, 
0501/33-67-42
FORD TRANSIT, 1992 r., 180 tys. km. 2500 ccm, diesel, nie
bieski, w kraju od 3 mies., 9-osobowy, kompletna-dokumen
tacja, stan b. dobry, krótki, podwyższony, pasy z tyłu, -19.800 
zł. Leszno, tel. 0601/25-53-01
FORD TRANSIT, 1992 r„ 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, -19.000 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/734-92-25 
FORD TRANSIT, 1992 r.. 172 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, 9-osobowy, niski, krótki, wzmocniony silnik, uchylane szy
by, I właściciel, - 22.000 zł lub zamienię na tańszy. Paczków, 
tel. 077/431-78-97,0604/32-99-23 
O  FORD TRANSIT BUS, 1993 r., 180 tys. km, 2500 

ccm, diesel 9-osobowy, cena do uzgodnienia. 
Wrocław, te l. 071/351-93-62, 0601/70-45-92 
02026871

FORD TRANSIT, 1993 r., 2000 ccm, biały, wspomaganie.
8-osobowy, krótki, podwyższony, oszklony, - 24.500 zł., tel. 
061/814-04-34 po godz. 19,0600/16-00-33
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FORD TRANSIT, 1993 r.. 286 tys. km, 2500,ccm, turbo D, 
biały, krótki, podwyższony, wspomaganie, oszklony, alarm, 
hak hol., 8 miejsc + 1,5-biegowy, - 15.800 zł. Jordanów śl., 
tel. 071/316-15-51,0601/79-31-17 
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, krótki, niski, oszklony, ogrzewana tylna szyba, wspo
maganie, 9 miejsc siedzących, rozkładane siedzenia, stan b. 
dobry, • 23.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-09-90, 
0605/45-05-49
FORD TRANSIT, 1993 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, krótki, niski, oszklony, wzmocniony silnik, do poprawek la
kierniczych, -15.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-44-51 po godz. 
21,0608/37-52-21
FORD TRANSIT, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, 
niski, 9-osobowy lub ład. 1100 kg, oszklony, drzwi z tyłu, fak
tura VAT, stan b. dobry, - 22.400 z ł, zamienię na mały samo
chód z silnikiem diesla. Świdnica, tel. 074/640-45-68, 
0609/40-20-97
FORD TRANSIT. 1994 r., 156 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, przedłużony, podwyższony, oryginalny lakier, pełna doku
mentacja, sprowadzony w całości, ład. 1700 kg, - 28.900 zł 
lub zamienię na osobowy, do 1800 *ccm. Bielawa, tel. 
074/833-58-33,0604/09-10-13 ,
FORD TRANSIT FURGON, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk + gaz 
butla gazowa 120-1, podwyższony, przedłużony; wspomaga
nie, podgrzewane siedzenia i szyby, hak, przednia rama, ha
logeny, atrakc. wygląd, RO JVC + 6 głośników, przystosowa
ny do odpraw celnych, • 24.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
0602/62-00-93"
FORD TRANSIT, 1994 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel po
dwójna kabina + skrzynia ład. o ład. 970 kg, - 22.000 zł. Goli- 
szew, woj. kaliskie, tel. 0602/21 -96-97 
FORD TRANSIT, 1994 r., 174 tys. km, 2500 ccm, diesel, sza
ry metalic, kupiony w salonie, 12-osobowy, oryginalny, bez 
wypadku, serwisowany, - 32.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-46-83,0503/69-03-88 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, maksy
malnie przedłużony i podwyższony, 3-osobowy, ściana gro
dziowa, wspomaganie kierownicy, koła 15", w kraju od roku, - 
26.500’ -zh Ząbkowice Śląsktertel. $74/64^03^37, 
0607/53-05-81
FORD TRANSrT. 1994/95 r., 160 tys! km, 2500 ccm; diesel, 
niebieski, podwójna kabina na 6 osób ♦ skrzynia aluminiowa, 
plandeka, - 32.000 zł. Żary, tel. 068/374-09-60 do godz. 15, 
068/374-86-76 po godz. 16
FORD TRANSIT. 1995 r., 220 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły. ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, • 26.000 zł. Leszno, 
tel. 065/543-13-75
FORD TRANSIT, 1995 r„ 130 tys. km, 2500 ccm, biały, na 
białych tablicach - 7.000 DEM + cło. Oława, tel. 0608/62-50-85 
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, oszklony, ciemne szyby, 9-osobowy, w kraju 
od pół roku, stan idealny, - 30.000 zł. Szczepanów, tel. 
0602/99-02r32, 0603/99-94-13 <k00083)
FORD TRANSIT, 1995 r., 112 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, nowy model, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, lampy, ABS, 2 pod. pow., wspomaganie, 6-osobowy + 
600 kg, I właściciel w kraju, I rej. w Niemczech 1997 r., oszklo
ny do połowy - 28.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-25-36 
O  FORD TRANSIT FURGON, 1995 r., 200 tys. km, 

2500 ccm, diesel, granatowy, niski, krótki, po* 
duszka pow., wspomaganie, centralny zamek, 
alarm, stan b. dobry, serwisowany, • 25.000 zł., 
tel. 071/393-20-07, 0604/53-64-53 02026831

FORD TRANSIT, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, długi, wysoki, hak, poduszka pow., radio, - 27.500 zł. Góra, 
tel. 065/543-44-78,0603/66-85-92 
FORD TRANSIT, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, 9-osobowy, bez wypadku, • 30.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/56-62-98
FORD TRANSIT, 1995 r., 138 tys. km, 2500 ccm, TD, niebie
ski, bez wypadku, wspomaganie, poduszka pow., alarm, 
oszklony, udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, -
35.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/53-51-93 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
bliźniacze koła, sprowadzony w całości, 9-osobowy, stan b. 
dobry, - 29.500 zł. Paczków, tel. 077/431-65-67 
FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, 9-osobowy, składane fotele, poduszka pow., 
wspomaganie kier., garażowany, zadbany, stan tech. b. do
bry, - 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/97-61-90 po godz. 15 
FORD TRANSIT, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia-. 
ły, maks. przedłużony i podwyższony, częściowo oszklony, -
27.400 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FORD TRANSIT, 1995 r., 123 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, bez wypadku, immobilizer, RO, oszklony, ga
rażowany, faktura VAT, stan b. dobry, - 29.000 zł- Zgorzelec, 
tel. 075/775-50-39 w godz. 7-15 
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, TD, czarny, 
skrzyniowy, 6 miejsc, plandeka, ład. 1.51, bliźniacze koła, 
poduszka pow., hak, RO oryginalny, radio, alum. burty, I wła
ściciel w kraju, stan idealny, - 40.000 zł. .Lubin, tel. 
076/846-70-62,076/846-87-72 
FORD TRANSIT, 1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. 
reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, osobowy, 6 foteli, 
- 29.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
FORD TRANSIT. 1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, ABS, 
poduszka pow., RM, wspomaganie, hak, 6-osobowy, koła 15", 
ład. 1.51 - 34.500 zł. Kępno, tel. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1996 r., czerwony, -12.000 DEM + cło. Lu
bań, tel. 075/646-16-25
FORD TRANSIT, 1996 r., 2500 ccm. turbo.D bez wypadku, 
ABS, serwo, poduszka pow., podwójna kabina, 6 osób + skrzy
nia ładunkowa, dł. 2.7 x 2 m, - 33.000 zł + VAT od faktury. 
Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 784-25-73, 
0601/72-08-77
FORD TRANSIT, 1996 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, radio, hak, 
kompletna dokumentacja, • 31.000 zi. Góra, tel. 
065/543-49-67,0601/05-81-90 
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel bla- 
szak, podwyższony 1 raz, hak, ABS, poduszka pow., wspo
maganie, stan b. dobry, - 30.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Bielawa, tel. 074/833-26-35
FORD TRANSIT, 1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, blaszak, raz podwyższony, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie, poduszka pow., radio, immobilizer, alarm, stan 
idealny, - 33.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Jasień, tel. 
0606/97-93-24
FORD TRANSIT, 1997 r., 45 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
książka serwisowa, krótki, podwyższony, ABS, poduszka pow., 
wspomaganie, sprowadzony, sprawny 100%, oclony, w kraju 
od 3 dni, - 30.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.) z VAT-em. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78,0601/25-95-69 
FORD TRANSIT, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 
9-osobowy, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, • 37.000 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 0602/70-11-20 
FORD TRANSIT, 1997 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan dobry, na białych tablicach -14.500 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/776-61-13
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel bla
szak, podwyższony, hak, ABS, poduszka powietrzna, wspo
maganie kierownicy, - 31.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Bielawa, teł. 074/833-26-35
FORD TRANSIT, 1997 r., 106 tys. km, 2500 ccm. diesel, czar
ny, niski, krótki, ściana działowa, wspomaganie kierownicy, 
reguł, reflektory, 2 poduszki pow., SRS, ABS, klimatyzacja, 
webasto, dwa akumulatory, stan idealny, • 43.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-46-03 po godz. 18,0606/28-28-94 
FORD TRANSIT, 1997 r.. 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie kier., poduszka pow., wzmocniony, ład.

1130 kg, kompletna dokumentacja, • 27.500 zł. Lubin, tel. 
0608/49-10-23
FORD TRANSIT, 1997 r., 85 tys. km, 2500 ccm, TDI, niebie
ski, kabina 6 osób + 900 kg (skrzynia ładunkowa), alarm, cen
tralny zamek, hak, - 32.000 zł możliwość wystaw, faktury VAT. 
Oława, tel. 071/313-22-76
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-oso
bowy, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, - 37.000 zł. 
Strzelce Op., tel. 0602/70-11-20 
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, przegroda celna, wzmocniony 
silnik, nie eksploatowany w kraju, - 38.500 zł. Żmigród, tel. 
071/385-33-69,0604/37-67-03 
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel,' 
niebieskobiały, raz podwyższony, długi, tachograf, ściana gro
dziowa, wspomaganie, ABS, stan b. dobry, - 34.000 zł. Lesz
no, tel. 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 
FORD TRANSIT BUS, 1997/98 r.. 145 tys. km, biały, oszklo
ny, kupiony w salonie, serwisowany, hak, 6-osobowy, - 32.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/14-57-22 
FORD TRANSIT 97,1998 r., 2500 ccm, turbo D, kolor wiśnio
wy metalic, niski, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 9-osobowy, 
po lakierowaniu, centralny zamek, poduszka pow., w ciągłej 
eksploatacji, hak, RM, I właściciel, - 39.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/86-55-62
FORD TRANSIT, 1998 r., 108 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, el. reguł, lusterka, ABS, serwo, alarm, centralny zamek ♦ 
pilot, hak, 9-osobowy, 2 poduszki pow., w kraju od pół roku, I 
właściciel, stan b. dobry, - 36.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0605/06-28-42
FORD TRANSIT MAXI, 1998 r., 52 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, poduszki pow., ABS, radio, hak, książka serwisowa,
- 39.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/77-27-92,0601/71-84-70 - 
FORD TRANSIT, 1998 r., 83 tys. km, 2500 ccm, TD 100 KM, 
wiśniowy metalic, ABS, BTCS, poduszka powietrzna, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, c. zamek, alarm, 
radioodtwarzacz, tydzień w kraju, blaszak, maks. długi, raz 
podwyższony, 3-osobowy, ściana grodziowa, - 36.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0609/37-02-A5..06D6/214147 
FORD TRANSIT TDI, 1998 r., 140 tys. km, 2500 ccm, biały, 
maks., długi, wysoki, koła 15", bez wypadku, stan b. dobry, 
nie eksploatowany w kraju, - 32.000 zł + VAT. Wartowice, tel. 
076/818-99-70,0601/56-40-04
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, po
duszka pow., ABS, wspomaganie kierownicy, radio, krótki, 
niski, - 38.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-18-52 
FORD TRANSIT, 1999 r., 132 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, długi, 
wysoki, w kraju od 3 dni, stan b. dobry, - 38.500 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
HANOMAG F-76,1976 r. silnik 6-cylindrowy, pod zabudowę,
- 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07
HYUNDAI H100,1995 r., 52 tys. km, 2500 ccm. diesel, srebr
ny, 8-osobowy, - 23.000 zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-23 
HYUNDAI H100,1996 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalik, kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie i regu
lacja kier., obrotomierz, ciemne szyby, RO oryginalny, el. re
guł. reflektory, tylna szyba ogrzewana, zadbany, stan techn. 
b. dobry, - 23.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Nysa, tel. 
077/448-64-68 lub, 0604/22-71-01 
HYUNDAI H100,1997 r., 40 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, izoterma, ład. 1.61, wspomaganie, bliżoiacze koła, -
23.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-63-56,0502/50-82-06 
IFA W50L, 1987 r., 63 tys. km, 6500 ccm, diesel, niebieski, 
oryginalna, 3-stronna wywrotka, przedni napęd, 4x4, bloka
dy, stan dobry, - 6.000 zł + VAT. Wysocko Wlk., powiat Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-09-01
IFA W50L, 1987 r. wywrotka, techn. sprawny, • 5.500 zł. Żóra
wina, tel. 0601/96-14-54
IFA L60, 1988 r., 350 tys. km, 9160 ccm, diesel, niebieski,
stan b. dobry + przyczepa HL-6002,1990 r., przeb. 90 tys.
km, ład. 6 t, stan b. dobry, razem lub osobno, • 25.000 zł.
Wrocław, tel. 071/310-64-33,0502/37-63-86
IFA W50 LA, 1988/89 r„ SW-400 turbo oryginalna wywrotka,
2 napędy, blokada mostu, - 8.000 zł. Brzezie, tel.
062/742-52-67
ISUZU CAMPO PICK-UP, 1991 r., 130 tys. km, 2300 ccm, 
CLX, metalic, 4x4, atrakcyjny wygląd, • 20.000 zł lub zamie
nię na osobowy diesel. Jeszkowice, tel. 071/318-04-21 
ISUZU MIDI, 1990 r., 126 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzę
dy foteli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele welurowe, bocz
ne tylne szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakieru b. 
dobry, elegancki wygląd, -14.000 zł. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
ISUZU MIDI, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, 5-osobowy, I właściciel w kraju, wspomaganie, hak, 
RO, - 8.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-27, 
0604/46-46-34
ISUZU MIDI, 1992 r., 230 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, ad. 
700 kg + 4 osoby, stan b. dobry, - 10.900 zł lub zamienię na 
osobowy. Nowa Sól, tel. 068/387-28-72 
ISUZU MIDI, 1993 r., 95 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 6 osób + 1100 kg, alarm, zadbany, • 13.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/35-14-27
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
IVECO MAGIRUS, 1981 r. po remoncie kapitalnym silnika, 
stan dobry - 8.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-08 
IVECO, 1985 r., 17055 ccm 381, ciągnik siodłowy, -16.500 zł. 
Legnicą, tel. 076/852-39-07.0603/91-07-22 
IVECO TURBOZETA. 1987 r„ 500 tys. km, 6000 ccm, niebie
ski, nowa plandeka celna, winda składana (700 kg), dł. 6.20 
m, ładŁ3.51, nowa podłoga, w ciągłej eksploatacji, -19.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
IVECO, 1992 r., turbo ZETA, biały, blaszak, maks., bliźniacze 
koła, całkowita masa 7.400 kg, - 26.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-72-40, 527-11-37, 0601/76-63-41 
IVECO EUROTECH, 1992 r. + przyczepa z HDS .KG’, 6x4, 
wys. burt 1 m, - 65.000 DEM. Sulechów, tel. 068/385-00-31 
Niemcy, 0049/17-15-22-56-68
IVECO EUROCARGO, 1992 r., 4000 ccm, diesel, niebie- 
sko-biały, kontener - izoterma o wym. 5.2 x 2.2 x 2.2 m, nowe 
akumulatory i turbina, przegląd do 5.01.2002 r., ład. 3.51, •
35.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-00-49, 0608/52-60-36, 
0600/91-90-28
IVEC0130-14 H, 1981 r. ład. 7 1, silnik i kabina po naprawie 
głównej, skrzyniowy, -12.000 zł., tel. 077/454-38-79 
IVEC0150-18 EUROCARGO, 1997 r., 170 tys. km, czerwo
ny, zabudowa Libner, - 70.000 zł. Legnica, tel. 0604/56-81-00 
IVECO 190-33,1987 r., czerwony, ciągnik siodłowy, na po
duszkach, po lakierowaniu kabiny + naczepa Traylor, alum. 
burty, plandeka, w ciągłej eksploatacji, - 29.000 zł. Legnica, 
tel. 076/887-13-85,0609/51-26-04 
IVECO 190-33, 1989 r., 12000 ccm, szary metalic, ciągnik 
siodłowy, stan silnika b. dobry, kabina 2-osobowa z miejscem 
do spania, hydraulika do wywrotu, stan opon b. dobry, legali
zacja tachografu, - 26.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/05-51-28
IVECO 30-8 DAILY, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, pojedyncze koła, hak, RO, 
3-miejscowa kabina, nowe opony, po remoncie przedniego 
zawieszenia, wymienioney rozrząd, nowe tarcze i'klocki ha
mulcowe, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 21.000 zł (brut
to), możliwość wyst. faktury VAT.̂ Opole, tel. 077/455-45-90 
IVECO 35-10,1988 r., 2500 ccm, turbo D, biały, wysoki, długi, 
bliźniacze koła, zadbany, alarm na pilota + centralny zamek, 
w ciągłej eksploatacji, na kat. prawa jazdy B. Szprotawa, tel. 
0603/87-63-85
IVECO 35-10 DAILY MAXI, 1993 r., 530 tys. km, 2500 ęcm, 
niebieski, blaszak, bliźniacze koła, hak, immobilizer, po re
moncie kapitalnym silnika, nowe opony, w ciągłej eksploata
cji, I właściciel w kraju, - 22.000 zł netto. Wrocław, tel. 
326-08-63,0602/15-39-49

IVECO  49 -1 0  |
1996/97 r., 2,8 TD, maxi, 130 tys. km, 5

bezwypadkowy, I właściciel, hak holowniczy, q  
stan idealny, cena 39.500 zl (WAT od faktury) 
Bogusz6w, tel. 0-609 439 299 (po godz. 16)

IVECO 35-10,1994 r„ 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, przedłużony, wzmocnione zawieszenie, bliź
niacze koła, • 30.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 
9-17, 0608/41-76-04
IVECO 35-10,1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
chłodziarko-zamrażarka, 6-komorowa, nowy silnik, bliźniacze 
koła, serwo, tachometrgraf, • 43.000 zł lub zamienię na oso
bowy. Dzierżoniów, tel. 074/831-90-90,0605/20-54-94 
IVECO 35-10,1996 r., 2500 ccm, biały, plandeka, 20 m3 + 
przyczepa 20 m3, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0608/58-51-25 
IVECO 35-10, 1996 r. + przyczepa, • 48.000 zł. Nysa, tel. 
0604/15-69-21
IVECO 35-10 DAILY, 1996 r., 285 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, max. długi i wysoki, wspomaganie, techn. sprawny, ku
piony w kraju, - 28.000 zł $ VAT. Wrocław, tel. 0601/76-60-87 
IVECO 35-10,1997 r., 172 tys. km, 2800 ccm, turbo D max. 
długi i wysoki, stan b. dobry, - 40.000 zł. Lubin, tel. 
0604/94-17-71
IVECO 35-10,1997 r., 2800 ccm, turbo D, żółty, skrzyniowy, 
oplandekowany, bliźniacze koła, kupiony w salonie, stan sil
nika i blacharki b. dobry, - 37.000 zł + VAT. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0600/55-05-84
IVECO 35-10 TDI, 1998 r., 2800 ccm serwo, bliźniacze koła, 
dł. ramy 4,5 m, • 41.000 zł + VAT od faktury. Wieruszów, tel. 
062/581-05-95 po godz. 18, 784-25-73, 0601/72-08-77 
IVECO 35-12,1992 r., 250 tys. km, 2500 ccm, TDI, czerwony, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie kier., bliźniacze 
koła, hak, zamknięcie celne, w ciągłej eksploatacji, - 28.000 
zł. Radwanice, tel. 071/311-76-34 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00.510 www.auto- 
giel<ja.com.pl),
IVECO 35-12 TDI, 1997 r., 2800 ccm blaszak, - 39.000 zł + 
VAT od faktury. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 
784-25-73,0601/72-08-77
IVECO 35-12,1998 r., 160 tys. km, 2800 ccm, turbo D, czar-
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ny, blaszak, bliźniacze koła, stan b. dobry, hak, bez wypadku, 
immobilizer, I właściciel w kraju, • 48.000 zł netto (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 326-08-63,0602/15-39-49 - '
IVECO 35-8,1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, blaszak, 
bliźniacze koła, • 9.500 zł lub zamiana na VW Transportera
1.6 D, 6- lub 8-osobowego. Koźminek, tel. 062/763-82-07, 
0603/07-83-31
IVECO 35-8,1990 r., 186 tys. km, 2500 Ccm, diesel, niebie
ski, stan b. dobry, kontener, izoterma + agregat, 3-osobowy, 
ład. 1560 kg - 21.000 zł. Lipiny. tel. 068/388-60-18, 
0601/16-14-64
IVECO 35-8, 1992 r. stan b. dobry, • 29.500 zł. Nysa, tel. 
0604/15-69-21
IVECO 35-8 DAILY, 1993 r., 2500 ccm, diesel, biały, pojedyn
cze koła, - 25.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-20-94 
IVECO 40-10 FURGON, 1996 r., 250 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, maksi, bliźniacze koła, ład. 1470 kg. masa całk. 
4000 kg, tachograf, stan b. dobry, - 39.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-53-81,0602/31-42-20 
IVECO 40-12 MAXI, 1993 r., 320 tys. km, 2500 ccm, TDI, nie
bieski, blaszak, stan techn. b. dobry, - 25.000 zł. Nowa Sól. 
tel. 068/357-92-31
IVECO 440-42 E, 1994 r., 476 tys. km, 13798 ccm, biały, Eu- 
rotech, ciągnik siodłowy z naczepą Kaiser, samowyładowczą, 
ład. 21.41, techn. sprawne, w ciągłej eksploatacji, nowe opo
ny, ABS, Webasto, - 100.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-33-54, 831-61-30
IVECO 440-42 EURO TECH, 1996 r.. 330 tys. km masa cał
kowita 44 tony, klimatyzacja, webasto, blokada mostu, elek
tryka, nowe akumulatory, przegląd, • 75.000 zł + VAT, lub za
mienię na osobowy od 1996 r.. Zgorzelec, tel. 0608/29-72-84 
O  IVECO 49-12 TURBO DAILY CLASSIC BUS, 1994 

r., 2800 ccm, TDi stan idealny, maks. długi, 6-oso- 
bowy, silnik i zawieszenie z 1998 r, • 38.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, gm. Oława, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84017861

IVEC049-12 MAXI, 1997 r., 105 tys. km, 2800 ccm, TDI, bia
ły, przedłużony, bliźniacze koła, koncesja, hak, mało eksplo
atowany, sprowadzony w całości, alarm, bez wypadku, stan 
b. dobry, pilne, - 46.000 zł. Osła, tel. 076/817-23-60, 
0608/63-90-21 po godz. 21
IVECO 59-12,1994 r., 225 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, furgon, 17 m3, ABS, webasto, tempomat, hak, zbior
nik 1201, pneumatyczny fotel kierowcy, bez nadkoli, - 39.000 
zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-55 
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 
ccm, TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużo
ny i podwyższony, ład. 3.21, stan idealny, • 54.500 zł. Wro
cław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
IYECO 59-12,1998 r., 200 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
ład. 3.21, podwyższony, przedłużony, tachograf, - 52.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
IVECO 70-10 MAXI, 1986 r. stan dobry - 8.500 zł oraz Re
nault 21 kombi, 1988 r., stan dobry - 5.500 zł -13.000 zł, za
mienię na pomoc drogową, osobowy, diesel, dostawczy albo 
inny. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
O  IVECO 75 E-15 EUROCARGO, 1994 r., 6000 ccm, 

TDi stan idealny, skrzyniowy, oplandekowany, 
wym. 6.7x2.2x2.2 m, 6-biegowy, ogrzewanie we
basto, • 56.000 zł. Jelcz-Laskowice, gm. Oława, 
tel. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 84017841

IVECO 80 E15,1995 r., 270 tys. km, 6000 ccm, biały, Euro- 
Cargo, kontener z windą wym. 6.2 X 2.5 x 2.5 m, kupiony u 
dealera, stan b. dobry, • 59.000 zł + VAT lub zamienię na inny 
samochód. Wrocław, tel. 071/339-03-93 w godz. 9-18, 
0501/76-03-02
IVECO 80-13 S, 1978 r. po remoncie, ład. 6.5 t, wywrotka, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Staropole, tel. 068/381-34-13, 
0600/31-91-22
IVECO 80-13,1988 r., 320 tys. km, 6086 ccm, niebieski, skrzy
nia ład. 650x245x345 cm, stan dobry, - 25.000 zł. Brzezina, 
gm. Miękinia, tel. 071/317-72-45 
IVECO MAGIRUS, 1978 r., 3Ó0 tys. km, 6078 ccm, zielony, 
„na chodzie”, skrzyniowy, ład. 4 1, • 10.000 zł. Kamieniec Ząbk., 
tel. 074/817-70-78,0502/35-18-46 
JELCZ 315 zestaw 181, razem lub osobno, techn. sprawny, -
6.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy, samochód osobo
wy. Nasławice, tel. 071/346-10-48 
JELCZ 315,1975 r., 150 tys. km, 11100 ccm, diesel, niebie
ski, stan dobry, wały korbowe II szlif, 2 szt., nowe burty, przy
stosowany do wywrotu, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-44-29

JELCZ 315,1976 r., turbo po remoncie kapitalnym, skrzynio
wy,. 3W, burty dzielone + hadkładki, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, - 10,000zł. Piotfkosice;:gm. Milicz, tel. 071/384-58-27 
JELCZ 315,1977 r., 11100 ccm, niebieski, po remoncie, ład.
15.600 kg> przyczepa oład 114, - 8.000 zfc1 Chocianów, tel. 
076/818-50-04,0609/35-78-22,076/818-54-81 
JELCZ 315 2W, 1979 r. 2x wywrót dł. 5 m, podwójne burty + 
przyczepa HL 8011 z 1990 r., podwójne burty, całość po re
moncie, - 8.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-73-50 
JELCZ 315,1979 r., biały, silnik i kabina z 1990 r. • 2.500 zł + 
przyczepa D-83, skrzyniowa, 1984 r. - 2.000 zł lub zamienię 
na sam. osobowy z inst. gazową. Olesno, teł. 0605/72-89-57 
JELCZ 315,1980 r., SW-680, biały, + przyczepa 101, skrzy
nia ład. po remoncie kapitalnym, po remoncie silnika, pneu
matyka typu Euro, przystosowany do nauki jazdy, w ciągłej 
eksploatacji, - 8.000 zł. Głogów, tel. 0605/60-82-52 
JELCZ 315 M, 1981 r„ 11100 ccm, diesel, zielony, ład. 8 t, 
stan silnika b. dobry, łóżko, nowy hak i mechanizm zmiany 
biegów, przyczepa 10 t, stan zestawu b. dobry, - 9.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-00-49
JELCZ 317 W, 1977 r., biały, sprawny technicznie, w ciągłej 
eksploatacji, nowe burty, zarejestrowany, stan b. dobry, -4.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-20-19,0603/65-50-12 
JELCZ 317,1979 r., kolor - kość słoniowa, podwyższone burty, 
w ciągłej eksploatacji - 7.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-52-95
JELCZ 317 D, 1979 r„ 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik, sio
dłowy ♦ naczepa, ład. 18 t, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/55-66-73
JELCZ 317 TD, 1982 r.,. 70 tys. km, 11100 ccm, turbo D, nie
bieski, ciągnik siodłow^spoiler, + naczepa oplandekowana
0 ład. 19 t, • 14.000-zł. Równe, gm. Głubczyce, tel. 
077/485-69-70 w godz. 9-17, 0608/60-91-22
JELCZ 317 3 W, 1983 r. Wywrót 3-stronńy, stan b. dobry, -
7.000 zł lub zamienię na osobowy. Strzelin, tel. 0603/95-05-15 
JELCZ 317 3W, 1984 r. stan b. dobry + Liaz, 3-stronna wy
wrotka, opony bezdętkowe, -. 9.000 zł lub zamienię na osobo
wy bu$, dopłatą, Bystrzyca, Kłodzka, teLl07.4/811-04-39, 
0600/60-44-92
JELCZ 317 3W, 1985 r., 11100 ccm po remoncie kabiny burt
1 lakierowaniu, w Ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 9.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-54-24
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik sio
dłowy, podnoszona kabina, dźwig HDS + naczepa, ład. 181, 
aluminiowe burty, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317,1986 r. może byćz naczepą NW 18Ó (15.000 zł), 
stan dobry, - 20.000 z ł.., tel. 071/393-93-84 
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrót na 3 strony, opony 1.100, -
7.500 zł lub zamienię na osobowy. Pietrzykowice, tel. 
0606/50-99-68
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrotka 3-stronna, ład. 81+ przycze
pa HL 8011, wywrotka 2-stronna, opony 1200, zarejestrowa
na, -12.800 zł lub zamienię na ciągnik Ursus C-385, C-360 
3P. Pietrzykowice, woj. wrocławskie, tel. 0604/82-56-45 
JELCZ 317,1986 r., 60 tys. km, SW-680 sprawny technicz
nie, stan dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-61-14, 
071/357-04-15
JELCZ 317 W, 1987 r. stan b. dobry, oryginalna wywrotka na 
3 strony, po remoncie hamulców i sprzęgła, opony dobre, mało 
używany, -17.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-73-69 
JELCZ 317 W, 1987/96 r., 11000 ccm, turbo D, żółto-szary, 
przedłużona skrzynia ładunkowa o 70 cm, wzmocnione reso
ry, kabina 93 r, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/749-70-78, 
0601/92-33-74
JELCZ 317 W, 1988 r., biały, oryginalna wywrotka, po remon
cie, stan b. dobry, • 12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-16-32, 
0608/79-97-65
JELCZ 317 3W, 1989 r . , .- 6.000 zł. Lądek Zdrój, teł. 
074/814-77-45
JELCZ 317 3W, 1989 r„ 90 tys. km, 11100 ccm, SW-680, kość 
słoniowa, po wymianie silnika na turbo/wysokie burty + przy
czepa HL 8011, ład. 101, opony .balony*, wysokie burty, ra
zem lub osobno, - 16.000-zł. Żarów, tel. 074/858-92-17, 
0603/38-58-33
JELCZ 325,1981 r. skrzyniowy ♦ przyczepa D-616, z 1989 r., 
ład. 19.500 kg, w ciągłej eksploatacji, - 10.500 zł. Brzeg, tel. 
077/412-90-10
JELCZ 325,1983 r. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-96-17,0601/27-12-59 
JELCZ 325,1984 r., 50 tys. km, 11100 ccm po remoncie kapi- 
talnym, nowa skrzynia ładunkowa/podłoga metalowa, plan
deka + przyczepa HL‘8011, zestaw przystosowany do prze
wozu zboża, -13.000 zł. Radków, tel. 074/871 -20-20 ” 
JELCZ 325,1986 r., - 5.000 zł. Oława, tel. 0604/63-84-84 
JELCZ 325,1986 r. + przyczepa 107, • 5.000 zł. Oawa, tel. 
071/301-82-69,0604/63-84-84
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JELCZ 325,1988 r. z dźwigiem i przyczepą, przystosowany 
do przewozu drzewa stosowego,- - 12I500 zł., tel. 
062/783-65-80
JELCZ 325,1988 r., 80 tyś. km na 13 europalet, stan b. do
bry, plandeka, - 12.000 zł. Grodków, tel. 077/415-13-77 
JELCZ 325,1988 r. stan dobry, - 12.000 zł lub zamienię na 

- osobowy. Dobroszyce, tel. 0605/94-74-97 
JELCZ 325,1988 r„ biały, chłodnia z agregatem, • 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/89-29-34
JELCZ 325, 1990 r., - 7.000 zł. Oawa. tel. 071/301-82-69i 
0604/63-84-84
JELCZ 415 S, 1988 r., 80 tys. km, 11000 ccm, diesel, biały, 
duża kabina podnoszona, łóżko, 6-biegowy, 15 europalet, 
oplandekowany, duża nowych części, przegląd do 05.2002 r, 
-16.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-06-70 po godz. 18 
JELCZ 415,1991/92 r., 390 tys. km, SW-680 T, biały, wysoka 
plandeka (2.45 m), skrzynia ład. o dł. 6.5 m, 2 łóżka, szyber
dach, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-07-93,345-64-99 
JELCZ 416 S, 1991/92 r., 11000 ccm, turbo, biały,'3-osiowy, 
zadbany + przyczepa P4, 90 r., po remoncie kapitalnym, ze
staw do przewozu zboża, ład. 24 t, wysokie burty, w ciągłej 
eksploatacji, stan techn. b. dobry, - 40.000 zł. Wrocław,-tel.
368-16-13, 0605/10-15-17
JELCZ 417,1988 r. po remoncie silnika, kabiny (2000 r) + 
naczepa 3-osiowa, 27t, aluminiowe burty, • 20.000 zł. Owie- 
sno, tel. 074/837-58-31
JELCZ 417 C, 1990 r., 50 tys. km, diesel, czerwony, interco
oler, przystawka hydrauliczna, dobre opony, stan ogólny b. 
dobry. - 20.000 zł. Zary, tel. 0605/21-07-65 ‘
JELCZ 620,1986 r., 180 tys. km, 11100 ccm, diesel, niebie
ski, stan techn. dobry, przegląd ważny do 19.07.2001 r., po 
remoncie kapitalnym: przednie i tylne zawieszenie, skrzynia 
biegów, -10.900 zł. Legnica, tel. 076/852-33-41 praca 
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 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-42

JELCZ 640 3W, 1980 r., szary, po remoncie kapitalnym, na 
dotarcia; slah dobry, -15.000 zl. Kotla, tel. 076/833-10-50 
JELCZ 640,1981 r. rejestracja, stan dobry. - 23.000 zł... tel, 
071/393-93-91
JELCZ 640 3W, 1981 r., turbo, jasnobeżowy, - 18.000 zł lub 
zamienię na koparkę K-406, kołową. Świdnica, tel. 
074/853-30-40,0603/63-08-77 
JELCZ STEYR 640 W, 1980 r., niebieski, po wymianie silnika 
w 2000 r., wał nominalny, w ciągłej eksploatacji cena 20.000 
zł + przyczepa HW 8011, ład. 121, wysokie burty z nadstaw
kami, w połowie dzielone, tylna otwierana, bliźniacze koła, 
przegl. do 12.2001 r., cena 5500 zł, bez VAT. Bolechów, tel. 
071/313-10-23,0605/26-59-78 
JELCZ STEYR, 1981 r. 360 KM, w ciągłej eksploatacji, •
20.000 zł lub zamienię na koparkę. Lubań Śl., tel. 
0606/96-49-91
KAM AZ, 1988 r. z naczepą, HDS-Atlas, do transportu drew
na dłużycowego i krótkiego, - 25.000 zł. Przystejn?, tel. 
034/319-19-14
KAMAZ, 1989 r., 32 tys. km ciągnik siodłowy, z przystawką 
do wywrotu, -17.000 zł. Pokój, tel. 077/469-80-89 
KAMAZ, 1989 r., pomarańczowy, wywrotka, nowe opony, stan 
dobry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
O  KAMAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy naczepa

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

KAMAZ 5320,1979 r. wywrotka, skrzyniowa, nowe opony, 
po remoncie kapitalnym silnika; po przeglądzie, stan b. dobry 
- 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-20-81 
KAMAZ 5320,1979 r. ład. 8 ton, wywrót na boki, nowa skrzy-. 
nia ładunkowa, -15.000 zł lub zamienię na osobowy albo bus. 
ŻaróW.tel. 0605/82-58-43
KAMAZ'5320,1980 r.',pomarańcźbwo-szary; przystosowany 
do przewozu zboża, stalowe burty (1 m), zarejestrowany, stan 
dobry + przyczepa D-83, ład. 10 ton (razem lub osobno), •
10.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-29-33,0605/05-34-06 
KAMAZ 5410,1980 r., 14 tys. km, 10850 ccm, czerwony, cią
gnik siodłowy, po remoncie silnika, naczepa Zremb NW-180, 
wywrotka, po wymianie siłowników, - 19.000 zł lub zamienię 
na Kamaza5511 albo busa. Oleśnica, tel. 0502/39-91-07 
KAMAZ 5410,1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, cią
gnik siodłowy, naczepa Zremb ND162, ład. 16 t, rok. prod. 
1983, stan techn. b. dobry, przegląd do 23.01.2002 r., cena 
całości 16.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0608/81-89-89 w 
godz. 7-15
KAMAZ 5410,1981 r., 10800 ccm, czerwony, ciągnik siodło
wy, techn. sprawny, kabina po kapit. remoncie, spoilery, silnik 
wymieniony w serwisie, przygotowany do pracy - 12.000 zł 
lub zamienię na Liaza skrzyniowego, na poduszkach, lub cią
gnik z przednim napędem. Kozieniec 6, gm. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-82-27
KAMAZ 54112 ciągnik siodłowy, techn. sprawny, - 8.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 :
KAMAZ 54112,1987 r. z naczepami: kontenerowa, ład. 201 -
20.000 zł, wywrotka lub skrzyniowa, lad. 18 t - 13.000 zł, •
22.000 zł. ..tel. 071/393-93-84
KAMAZ 5511, 1974 r., bordowy, stan b. dobry, wywrotka 
3-stronna, skrzyniowa, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/64-34-11
KAMAZ 5511,1979 r., diesel, stalowy, oryginalny lakier, wy
wrotka, kiper nowego typu, długi, kabina z 1989 r., silnik po 
wymianie w 1993 r„ nowe opony, dużo nowych części, stan 
b. dobry, - 20.000 zf lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/15-67-18 
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka, oryginalna, po remoncie sil
nika, opony 70% kostka, - 15.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-71,0605/74-03-94 
KAMAZ 5511,1980 r., pomarańczowy, wywrotka, stan dobry,
11.000 km po wymianie silnika. Czerwona Woda, tel. 
075/778-03-39
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka, stan dobry, • 9.000 zł lub 
zamienię na osobowy, pilnie. Grochowice, tel. 076/831-85-86 
KAMAZ 5511, 1980 r., szary, po wymianie kabiny i kipra w 
1991 r., po remoncie silnika (16 tys. km), - 13.500 zł lub za
mienię na osobowy. Kłodzko, teł. 074/647-64-29, 
0604/89-09-24
KAMAZ 5511, 1980 r., popielaty, wywrotka, stan dobry, -
17.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-19-75
KAMAZ 5511,1981 r., 26 tys. km, 10850 ccm, bordowy, wy
wrotka, ład. 13 t, techn. sprawny, nowe opony 900x 20, -
12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-54,074/831-61-30 
KAMAZ 5511,1982-r., 35 tys. km, pomarańczowy, wywrotka, 
zarejestrowany, po remoncie, nowy kiper, - 16.000 zł. Woł
czyn, tel. 077/469-80-89
KAMAZ 5511,1984 r., pomarańczowy, oryginalna wywrotka, 
stan b. dobry, -19.000 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, 
tel. 0606/92-03-04
KAMAZ 5511,1985 r., pomarańczowy, oryg. wywrotka, nowe 
opony, akumulatory oraz mosty napędowe, stan dobry, •
16.000 zł. Wrocław, tel. 0503/75-43-31
KAMAZ 5511,1985 r., 120 tys. km,-10800 ccm, diesel, poma
rańczowy, wywrotka, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, stan 
dobry, - 21.000 zł. Strzegom, tel. 0605/83-10-25 
KIA CERES, 1995,r., 2200 ccm ład. 1.41, -16.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-90-66
KIA CERES, 1996 r., 62 tys. km, 2400 ccm, diesel,.biały, stan 
dobry, ład. 1.5 tony, poduszka powietrzna, wszystkie burty 
otwierane, - 12.000 zł. Mirków, tel. 071/315-11-54, 
0603/13-89-45
KIA PREGIO, 1997 r., 2700 ccm, złoty metalic, ład. 1.41, ka
bina 3-osobowa, - 11.800 zł. Wrocław, tel. 783-70-90 
O  KONCESJA WKŚ na autobus. Pomogę w zała

twieniu wszelkich formalności, doradztwo, pora
dy, pośrednictwo, składanie wniosków, przepi
sywanie koncesji itp . ., te l. 0602/83-08-28 
03003371

LIAZ, 1981 r., bordowy, przygotowany do rejestracji, opony W 
dobrym stanie, - 7.000 zl. Nowa Sól, tel. 068/356-18-94 
LIAZ, 1982 r., czerwono-biały, koła bezdętkowe. ospoilero
wany, obniżone siodło, naczepa 3-osiowa, 1988 r., koła bez
dętkowe, • 21.000 zł lub zamienię na osobowy. Gorzanów, 
tel. 074/812-10-92
LIAZ, 1984 r., niebieski, ciągnik siodłowy + naczepa, aktual
ny przegląd, po remoncie, stan b. dobry, - 13.500 zł. Otmu
chów, woj. opolskie, tel. 0600/63-28-24 lub, 0608/23-73-02 
LIAZ 100.05,1984 r., 12000 ccm, niebieski, stan dobry, za
dbany, - 10.000 zł. Pławna Dolna 85, gm. Lubomierz, tel. 
075/783-37-56
LIAZ, 1984 r., niebieski, ciągnik siodłowy + naczepa, aktual
ny przegląd techn., po remoncie, stan b. dobry, -13.000 zł. 
Otmuchów, tel. 077/431-47-71,0608/07-44-26 
LIAZ, 1984 r., 12000 ccm, turbo, niebieski, ciągnik siodłowy, 
po remoncie kapitalnym, opony bezdętkowe, stan idealny, -
10.000 zł lub zamiana. Stary Wielisław, gm. Kłodzko, tel. 
074/868-12-77
LIAZ, 1986 r., bordowy, ciągnik siodłowy, z hydrauliką, po re
moncie silnika, hamulców i przedniego zawieszenia, po la- 
kierowniu, dużo nowych części, ważny przegląd, - 7.000 zł. 
Jaczków, tel. 074/845-04-79,0604/85-66-53'
LIAZ, 1986 r. + naczepa Kogel, dł. 13,65 m, 3-osiowa, - 24.000 
zł. Nysa, tel. 077/435'-76-54
LIAZ 100.421,1986/97 r., 11940 cćm, ON, niebieski, ciągnik 
siodłowy, techn. sprawny, stan dobry, nowe opony + części 
oraz naczepa Zremb, stan dobry, nowe opony, - 12.000 zł. 
Żagań, tel. 0602/83-31-23 *
LIAZ. 1987 r., turbo, czerwony, intercooler, ciągnik siodłowy,
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na poduszkach, po remoncie silnika i kabiny, obniżone sio* 
dło, stan opon dobry, -12.000 zł. Domaszków. gm. Międzyle
sie, tel. 0603/92-97-49
LIAZ, 1987 r., niebieski, ciągnik siodłowy, podnoszona kabi
na, turbina po regeneracji, roczne akumulatory, opony BDB, •
7.600 zł. Opole, tel. 077/456-83-31 po 16,0606/44-22-87 
LIAZ 110.551,1988 r„ 11940 ccm, TDI; czerwony, 240 KM, 
poduszki, podnoszona kabina, zarejestrowany, stan dobry, + 
naczepa Kaessbohrer, ład. 251, na poduszkach, alum. burty, 
kiper, 3 osie, • 23.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, Chałupki 23, 
tel. 074/819-90-08
LIAZ 110.471,1988 r., niebieski, po remoncie kapitalnym w 
1999 r., dużo nowych części, naczepa Fniehauf, 3-osiowa, 
oplandekowana, wysokie burty, idealna do przewozu zboża, 
razem lub osobno, - 30.000 Zł. Otmuchów, tel. 077/431-42-41, 
0603/93-67-95
LIAZ 150.261, 1988 r.. 12000 ccm, turbo 0. niebieski, 320 
KM, wywrotka 3-stronna, ruchoma kabina, nowe akumulato
ry, legalizowany tachograf Kinzla (do 11. 2002 r.), przegląd 
do 10. br., zadbany, - 25.500 zł lub zamiana na maksi busa. 
Wrocław, tel. 071/782-97-59,0603/22-71-34 
LIAZ, 1989 r., turbo intercooler, niebieski, wywrotka, stan do
bry, opony; bezdętkowe, - H 9:000 -zł.j Kłodzko; tel. 
074/867'-43'91,060^2^86^3'' ’ K!
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, • 10.000 zł + VAT. Krobia, tel. 
0607/64-14-46
LIAZ 111.800, 1989 r. do transportu drewna dłużycowego, 
dźwig, przedni napęd, stań podzespołów dobry, - 48.000 zł + 
VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
LIAZ 111.800,1989 r, auto do transportu dłużycy leśnej, przed
ni napęd, dźwig Hara 80, przyczepa kłonicowa, stan techn. b. 
dobry, możl. kupienie z platformą do transportu drewna sto
sowego, poj. 25 m3, - 48.000 zł + VAT: Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
LIAZ, 1989 r. oryg. 3-stronna wywrotka, wysokie burty, stan 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji - 16.500 zł. Olszynek. tel. 
0602/68-90-67.
LIAZ 150.261,1989 r., niebieski, oryginalna wywrotka, + przy
czepa Brandys 2-osioWa, wysokie burty, opony bezdętkowe, 
- 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/393-96-71 
LIAZ, 1989 r.f 200 tys. km, 12000 ccm, turbo, niebieski, skrzy
niowy lub furgorC • 9.500 zł lub zamienię na ciągnik siodłowy 
do 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-81,0603/78-80-03 
LIAZ 150.261, .1989 r., niebieski, 2 szt., oryginalne wywrotki, 
po iakierowaniu kabin, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, •
17.000 zł. Wałbrzych, tel; 074/846-46-50
LIAZ 110, 1989 r. ciągnik siodłowy, po wymianie silnika na 
nowy, obniżone siodło, ospoilerowany, ópohy bezdętkowe, 
webasto, dużo nowych części, naczepa 13:6 m, resor, wys. 
2.55 m, stan dobry • 27 000 zł (razem łub osobno) lub zamie
nię na inny, pomoc drogową, terenowy. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
LIAZ 150.261, 1989 r., diesel, czerwony, wywrotka, opony 
bezdętkowe, stan dobry, *-18.000 zMub zamienię na samo
chód osobowy. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
LIAZ 111.800, 1990 r. oryg. auto do transportu dłużycy le
śnej, przedni napęd, dźwig i przyczepa kłonicowa, dozór, stan 
zestawu idealny, - 55.000 zł + VAT tub zamienię na osobowy. 
Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 ~
LIAZ, 1990 r., 220 tys. km, niebieski, nowe opony, hydraulika, 
stan dobry, - 15.000 zł. Mietków, tel. 071/316-91-98, 
0607/54-65-95
LIAZ 111.80, 1990 r„ niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 46.000 
zł ♦ VAT. Nowa Ruda, teł. 0607/42-45-35 
LIAZ 110,1990 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, hydraulika, 
opony bezdętkowe, - 13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29.0603/7^67-11.
LIAZ 111.800,1991 r. auto do transportu dłużycy leśnej, dźwig 
Hara 80, przedni napęd, stan techn. dobry, • 47.000 zł t  VAT. 
Kłodzko, tel, 0605/26-85-00
LIAZ 111.80,1991 r., czerwony, stan b. dobry, do przewozu 
dłużycy leśnej, dźwig Hara 80, wózek, - 55 000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71:67-11 !
LIAZ 110,1991 r., niebieski, ciągnik siodłowy, po remoncie 
silnika, mostu, skrzyni biegów (10), nowe opony, pompa + 
wtryski, zwolniony z VAT, stan b. dobry, -.26.000 zł. .Strzelin, 
tel. 071/392-17-41. 0503/0J-39-29 
LIAZ 110:571,1991/92 r.,4ÓÓ tys;.km, niebieski,niskie sio
dło, 320 KM, intercooler, na poduszkach, nowe akumulatory 
(gwarancja) - 11.000-zł + VAT.. Po.lanica Zdrój, tel. 
0605/32-69-11 \  ' ....
LIAZ 110,1992 r. stan b. dobry, poduszki, kabina Maxi, opo
ny bezdętkowe, ciągnik siodłowy, * 18.000 zł. + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
LIAZ 110. 1995/99 r., 20 tys. km, 12000 ccm, diesel, zielony. 
HDS o udźwigu 1800 kg, wywrót, 2 siłowniki, skrzynia o wym. 
6x2.5x1 m, kabina uchylna, koła bezdętkowe, - 30.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-71-44 .
LIAZ 110.053,11998 r., 470 tys. km, niebieski  ̂ + przyczepa 
0616,11.5 tony, cały zestaw oplandekowany, stan b. dobry + 
koncesja, razem lub osobno, - 18.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-47-21 .
LUBLIN, 1969 r., 2500 ccm, diesel stan dobry, zabudowa, 165 
x 170 x 270, idealny do przewozu art. spoż.. nowe opóny, 
sprzęgło, 5-biegowy, zadbany, - 14.500 zł liib zamienię na 
Poloneza Trucka zabudowanego - do 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-56-10,0601/87-14-08 
LUBLIN 3352, 1994t., 240Ó ccm, piaskowy, kontener, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 10.200 zł. Rogów, tel. 
076/858-40-55
LUBLIN 3.392,1994 r.,‘t20 tys. km, 2400 CćmV diesel, biały. 
9-osobowy. pow. ładunkowa z tworzywa, stan b. dobry, •
11.000 zł lub zamienię! Wrocław, tel. 071/3l5-39-15po godz. 
20.0600/87-31-59 ;
LUBLIN 3352.1994 r., 47 tys.km, 2417 ccm; diesel, czerwo
ny, 4-biegowy. Wrocław, tel. 071/343-33-10 
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 0t027681

LUBLIN, 1995 r. izoterma, - 12.500.zł. Głubczyce, teł. 
077/485-09-31,0604/77-32-48 
LUBLIN II, 1997/98 r„ 30 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
chłódnica, wspomaganie, przystósowany do przewozu mię
sa, stan b. dobry, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-12-63, 
782-73-80 dogodź. 15
LUBLIN, 1998 r., 24 tys. km, 2417 cćm, turkusowy, 3.51-wspo
maganie, tuibo doładowanie, 6-osoboWy, - 40.260 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-49-99,0607/73-57-98'
LUBLIN II, 1998 r., 55 tys. km, 2400 ccm, turbo D stan ideal
ny, oplandekowany, dl. 3,4 m, - 20.000 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Wrocław, tel. 0608/71-60-90 
LUBLIN 3554II, 1998 r., 72 tys.km. 2400 ccm, turbo D, nie
bieski, skrzyniowy, wymiary: 3.4x2x1.8 m, wspomaganie, ła
downość 1550 kg, skrzynia biegów Kia, książka' serwisowa, 
stan b. dobry, cena 22300 zł + WAT. Wrocław, tel. 
071/373-74-27,0601/57-76-68

LUBLIN III 3574,1999 r., 74 tys. M  2400 ccm, turbo D, żółty, 
izoterma, ład. 1500 kg, 340x200x200' cm, książka serwiso
wa, Spoiler, specjalna zabudowa, stan idealny, - £8!500 zł ♦ 
VAT.\Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
LUBLIN 3584,1999 r., 38 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, blaszak, 3. osoby.♦ 1000 kg lub ,6 osób + '850 
kg, wspomaganie kier., stan dobry, faktura VAT, - 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-73-80, 0603/22-23-97 
MAN, 1994 r., 400 kM ciągnik siodłowy, 6 x 4,3 osie - 29.000 
DEM + cło. Berlin, Sulechów, tel! 0049/17-15-22-56-68, 
068/385-00-31 -
MAN 13.168,1974 r. izoterma 6.2x2.3x2. - 10.500 zł. Siedl
ce, tel. 076/844-92-41
MAN 17.191,1988 r., diesel, niebieski, kabina sypialna, we
basto, skrzyniowy, 6,30 x 2,45 m, plandeka, - 39.000.zf. Wro
cław. tel. 071/785-61-21. 0601/87-71-28 
MAN 19.293, 1996 r., 350 tys. km, 10000 ccm, biały, BDF, 
poduszki, 2 osie, webasto, 2 łóżka, stan b. dobry, - 99.000 zł 
(w rozliczeniu może być tańszy, osobowy). Oława, tel. 
0603/84-78-77
MAN 19.372,1991 r. kabina glob, poduszka, ABS, ADR, przy
stawka do wywrotu, szeroka listwa, kabina, webasto, pełne 
•wyposażenie elektr.; Euro 1. pakiet LiU, w.kraju od tygodnia, 
bez wypadku, książka serwisowa, stan b; dobry,"r 42.000 zl.
Żerków, tel. 062/740-33-74, 0601/73-33-55 ...........
MAN 19.372,1991 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, sze
roka kabina, spoilery, - 35.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/87-89-25
MAN 25.322,1991/92 r., 610 tys. km, diesel chłodnia hako
wa, poduszki, ład. 151. ABS, centralne smarowanie, - 66.000 
zł + VAT od faktury. Chodzież, tel. 0602/64-99-08 .
MAN 25.322,1994 r., 530 tys. km zestaw izoterma kontener 
na 37 palet, 3 osie, 2 poduszki pow., 2 x ABS,. 2 x winda, 2 x 
centralne smarowanie, dolny zaczep, opony 90%, - 84.000 zł 
♦ VAT od faktury. Chodzież, tei. 0602/64-99-08 
MAN 35.403,1996 r., 340 tys. km, zielony, ciągnik siodłowy, 
6x6. 3 osie napędowe, odbiór w Niemczech ? 58.000 DEM. 
Pełcznica, tel. 0.71/316-66-69
MAN 8.150, 1990 r. chłodnia z agregatem spaliniowym, -
42.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-83.0603/69-03-88
O  MAN 8.150,1994 r. skrzynia z plandeką (żaluzja 

boczna), bliźniacze koła, sifnik V6 diesel, ład. 2.5 
tony, dł. 7 m, drzwi tylne, po naprawie silnika, -
35.000 zł + VAT„ tel. 0601/38-94-05 01029691 

MAN 8.153; 1994 r.. 235 tys. km, 4580 ccm, turbo, biały, I 
właściciel w Polsce, nie eksploatowany, skrzyniowy, wym. 
6.2x2.45x2.4 m, nowa plandeka, klapa hydrauliczna o udźwi
gu 11, regulacja do rampy, stań b. dobry, - 53.000 zł. Żary, tel. 
068/374-49-89.0603/68-58-77 .
MAZ 503 AE, 1978 r.,.90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, stan 
dobry, zarejestrowany, stan silnika i blacharki dobry, orygi
nalna wywrotka, - 6.500 zł lub zamienię na VW Golfa 1. die
sel. Wrocław, tel. 071/329-54-11.0602/39-27-94 .
MAZDA E16Q0 BUS. 1982 r.. 1600 ccm, benzyna,+ gaz, zie
lony, ład. 1350 kg, hak, z tylu bliźniacze koła, podwyższony, -
4.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-24-09
MAZDA E2000,1986 r., czerwony, blaszak, stan dobry, - 6.900 
zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-28-85 po godz. 20 
MAZDA E2200,1991/96 r.. 2200 ccm. diesei. biały, I właści
ciel w kraju. 9-osobowy, rozsuwane drzwi dwiema stronami, 
hak, stan dobry, -16.000 Zf. Kowary, tel. 075/718-23-84 
MAZDA E2200,1992 r.. 130 tys. km, 2200 ccm, diesel, nie
bieski, napęd na 4 koła, szyberdach, wspomaganie kierowni
cy, dużo części, stan dobry, nowe opony, przeszklony, * 16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/783-85-51,0501/42-19-53 
MERCEDES + naczepa, 3-osoiowa, burty aluminiowe, stan 
opon b. dobry, • 4.500 zł. Czernice, tel. 0601/05-51:28 
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 1320,1993 r., 265 tys, km, 6000 ccm, biały, kon
tener aluminiowy, wym. 8.5 x 2.9 x 2.5 m, półbiegi, nowe opo
ny,- 68.000 zł lub zamienię na osobowego Mercedesa. Wro
cław, tel. 0601/83-75-35
MERCEDES 1726,1990 r„ 730 tys. km. 15000 ccm, zielony, 
ciągnik siodłowy, ABS, ASR, półbiegi, poduszki pow., central
ne smarowanie, 2 łóżka do spania, dużą kabina, spoiler da
chowy, owiewka, zbiornik 600I, tempomat̂  nie' eksploatowa
ny w kraju, stan b. dobry, - 45jp00 zł + VAT lub zamienię na 
HDS lub dostawczy. Wrocław, tel. 0501/39-15-01 
MERCEDES 207 podwyższony, przedłużony, częściowo 
oszklony, 9-osobowy Iu6 1350 kg, po remoncie, stan b. do
bry. - 12.700 zł. Góra, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
dobry, przedłożony, oszklony, -' 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/88-46-50. .
MERCEDES 207 D. 1977 r.. 206 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
żółty, niski, krótki, blaszak, boczne drzwi rozsuwane; po la
kierowaniu, nowy akumulator, radioodtwarzacz, stan silnika 
dobry, - 7.500 zł lub zamienię na osobowy, w tej cenie. Wro
cław, tel. 071/315-11-67.0501/96-20-97 
MERCEDES 207,1978 i., .2400 ccm, diesel, biały, po remon
cie silnika, blacharki i lakierowaniu, długi, wysoki, wyłożony 
sklejką, po przeglądzie,19.400 żł lub zamienię. Kobierzyce, 
tel. 071/311-19-04.0604/92-36-27 
MERCEDES 207 D BUS, 1978 r„ 2400 c ^  diesel oszklony, 
po remoncie kapitalnym silnika i podwozia, hak, stan b. do
bry, - 8.000 zł. Ostrów Wlkp., tel, 062/737-13-15 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2350 ccm, biajyr po remoncie 
Silnika, oszklony, - 8.500 zł. Wrocław, 161.̂ 29-70-51' 
MERCEDES 207 D, 1979 r. długi, niski, biały, 5-osobowy, 
skrzynia (5) - 8.000 z ł . .tel. 0502/50-49-03 
MERCEDES 207 D, 1979 r,, 2$0 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, krótki,, niski, blaszak, ład. 900 kg + 3 osoby,, prze
gląd do 04.2002 r., stań silnika b. dobry, stan blacharki dobry, 
- 6.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-34-54 
MERCEDES 207 D, 1979 r. blaszak, stan b. dobry, - 10.000 
zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-77-52 
MERCEDES 207,1979 r., 2400 ccm. diesel, bordowy, pô re- 
moncie kapitalnym blacharki, oszklony, zarejestrowany na 8 
osób, przegląd do 11.2001 r,- 7,500 zł lub zamienię na oso
bowy, diesel. Legnica, teł. 0503/39-71-33- 
MERCEDES 207 D, 1979 r.. 2400 cćm bus, długi, oszklony, •
6.500 zł. Lubsko, tel. 068/372-30-43
MERCEDES 207 D. 1980 r., 72 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
żółty, po remoncie silnika (72 tys. km), nowe opony (na gwa
rancji), długi, niski, ścianka działowa, ład. 1350 kg, faktura 
VAT, sian dobry, halogeny, dodatkowe światło .stop*, - 9.600 
zł. Bielawa, tel. 074/833-76-39 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biało-niebie- 
ski, podwyższony, przedłużony, ład. 800 kg + 6 osób, wzmoc
nione resory, hak, dużo nowych części, po remoncie kapital

nym blacharki, po lakierowaniu, stan techn. b. dobry, • 11.000 
zL Jelenia Góra, tel. 075/755-60-03 
MERCEDES 207,1980 r., 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, brą
zowy, blaszak, przegroda celna, halogeny, pokrowce, kołpa
ki, nowe sprzęgło, po remoncie przedniego zawieszenia, w 
ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 5.900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/61-40-97
MERCEDES 207,1980 r. oszklony do połowy, blaszak, hak, 
zarejestrowany na 9 osób, po remoncie silnika, RO, nowe 
amortyzatory, -10,300 zł. Łagiewniki, tel. 0602/73-04-20 
MERCEDES 207 D TOWOS, 1980 r., 120 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, czerwony, do połowy oszklony,.hak, RM, stań dobry, -
7.800 zł lub zamienię. Nowa Sól, tel. 068/387-61 -64, 
0604/30-54-82
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, przedłu
żony, oszklony, stan dobry, zarejestrowany na 5 osób, • 8.000 
zł. Oleśnica, tel. 0502/35-12-19 .
MERCEDES 207,1980 r. hak, RO. max. podwyższony, przed
łużony, zarejestrowany na 9 osób, po remoncie silnika, nowe 
amortyzatory, szyberdach,:'- 10.500 zł. Sobótka, tel. 
0602/73-04-20.
MERCEDES 207,1980 r. długi, wysoki, 13-osobowy, • 15.000 
zł. Świerzawa; tel. 0603/13-98-53 
MERCEDES 207 BUS, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
oszklony, po remoncie, hak, - 7.500 zł lub zamienię na oso
bowy. Chroślice, gm. Jawor, tel. 076/870-84-15 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, zareje
strowany na 7 osób, po wymianiewtrysków, ukł. kierownicze
go, nowy akumulator, bez korozji, stan b. dobry, duży namiot 
do busa gratis, - 10.500 zł. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 • § 
MERCEDES 207 D. 1981 r.. 280 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, 5-biegowy, zapłon w sta
cyjce, wzmocnione resory, hak, tapicerka welurowa w części 
ładunkowej, przegroda celna, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/23r52-88
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyż
szony przedłużony, przeszklony, po remoncie zawieszenia, -
7.900 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 0601/78-62-88 
MERCEDES 207 D. 1982 r.. 220 tys. km, 2400 ccm,‘.diesel, 
niebieski, 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 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, biały, przedłu
żony, podwyższony, - 9.500 zł. Krasna Góra, gm. Niemodlin, 
tel. 077/460-91-59
MERCEDES 207 D, 1982 r.. 2400 ccm, diesel, pomarańczo
wy, podwójna kabina, zarejestrowany na 5 osób, po przeglą
dzie, nowe tylne opony, nowy akumulator, silnik z 1985 r.,
5-biegowy, oplandekowany, - 12.000 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 0607/70-02-96
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 2350 ccm. diesel, niebieski, 
po remoncie blacharki. lakierowaniu, zapłon w stacyjce, 5-bie
gowy, blaszak z przegrodą, hak, wzmocnione resory, stan b. 
dobry, przegląd do 03.2002'r. - 10.800 żł. Lubiń, tel. 
076/749-02-37- '
MERCEDES 207 D, 1983 r., - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/640-63-25
MERCEDES 207 D, 1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, blaszak, po remoncie, 
stan b. dobry, • 11.800 zł. Grabowno, tel. 065/543-68-15, 
0605/85-56-57
MERCEDES 207 D, 1985 r., 2400 cćm, diesel, żółty, podwyż
szony, przedłużony, 5-biegowy, radio, nowy akumulator, prze
gląd do 03.2002 f., ścianka działowa, atrakcyjny wygląd, -
14.500 zł lub zamienię na Mercedesa 124 alba inny w tej 
cenie. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-37,0604/72-19-48 
MERCEDES 207,1985/92 r., 2300 ccm, benzyna, biały, jnst. 
gazowa, krótki, niski, oszklony, 5-biegowy, blacharka do ma
łych poprawek, -10.800 zł lub zamienię na osobowy z dopła
tą, pilnie. Kudowa Zdrój, tel. 0601/47-05-39 
MERCEDES 207 D, 1986 r„ 2400 ccm, diesel; zielony, długi, 
Wysoki, stan silnika b. dobry, stan ogólny dobry, - 13.000 zł. 
Zielona Góra,‘ tel. 0502/28-88-92
MERCEDES 207 D. 1987 r., 2400 ccm. biały, niski, oszklony, 
ład. 1.51 lub 9 osób, -13.500 żł. Wrocław, tel. 071/325-97-01 
MERCEDES 207,1988 r., 212 tys. km, 2400 ccm; diesel, czer
wony, 8-osobowy, niski, webasto, bak, RO, stan b. dobry, •
18.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14.0601/78-23-69 
MERCEDES 207 D. 1991 r. blaszak. składak, przedłużony, 
częściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 

.10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31 "
MERCEDES 208 D BUS. 1979 r.,3000 ccm. diesel, biały,' bla- 
śzak, podwyższony, hak, po remoncie silnika, • 10.000 zł lub 
Zamienię na busa, Mercedesa MB 100. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20 ■'
MERCEDES 208.1992 r.. 360 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, niski, przedłużony, drzwi z boku, wspomaganie, izoterma, 
agregat, faktura VAT, - 22.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Sława, tel. 0605/06-9*78
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony, - 
.19.900 Zł. Wrocław, teł. 071/360-87-96.0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D. 1993 r.. 325 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski, ątan blach. b..dobry, hak , techn. sprawny, nowe 
opony, brak wspomagania kier. - 28.000 zL Lubin, tel. 
0601/75-75-50 .
MERCEDES 208 D, 1993 r., 240 tys. km, 2300 ccm, biały, 
przedłużony, podwyższony, oszklony,, centralny zamek, wy
sokie drzwi tylne, wspomaganie kierownicy, hak, radioodtwa
rzacz, nowe opony, ,nowy akumulator, stan techn, b. dobry, •
27.000 zł. Wrocław, tel.0607/45-77-51
MERCEDES 308 D. 1993/94 r„ 140 tys. km, 2300 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, przedłużony, stan b. dobry, bez wy
padku, sprowadzony w całości W 2000 r., oryginalny prze
bieg, 3-osobowy, tylne drzwi oszklone, I rejestracja w 1994 r. 
- 26.500 zł. Wrocław, tel: 0601/70-76-45,071/348-34-78 
MERCEDES 208,1994 r„ 250 tyskfn, 230Ó ccm, diesel, czer
wony, blaszak, maksymalnie długi, przegroda celna, wspo
maganie, immobilizer, stan dobry, - 34.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/24-71-66
MERCEDES 210 D. 1979 r.. 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Świdnica, teł. 074/853-46-61 
MERCEDES 210 D. 1989 r., 151 tys. km, 2900 ćcm, diesel, 
czerwony, zarejestrowany na 5 osób, w kraju od 96 r., oszklo
ny, stan dobry, - 16.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-42-39
MERCEDES 210 D, 1991 r., 2970 ccm, biały/podwyższony, 
przedłużony, - 18 500 zł, Wrocław, tel. 071/325-97-01 . 
MERCEDES 210.1992 r..2t0 tys^km. 2900 ccm>diesel. bia
ły, przedłużony, podwyższony, wspomaganie kierownicy,
3-osobowy. stan dobry, - 23.500 zł. Syćów, tel. 0503/01-56-88 
MERCEDES 210 D, 1992t.„2900 ccm, diesel.biały, długi, 
wysoki, oszklony, zarejestrowany na 9 osób, nowe opony i 
akumulator, lotnicze fotele, 5-biegowy, RO+. głośniki, stan 
dobry, - 25.800 żł lob zamienię na Mercedesa, VW, ilość miejsc 
16-24; dopłata;-Wałbrzych, tel.074/846-49-64,0608/14-96-31 
MERCEDES 210 BUS, 1993 r.,' 300(5 ccrń, żółty, 5-osobowy, 
ładowność 900 kg, -18.000 zł. Sobótka, tel;.0605/32-21-98 
MERCEDES 210 D, 1994 r., 199 tys. km, diesel, biało-niebie* 
ski. przedłużony, podwyższony, wspomaganie, alarm, RO, 
garażowany, I właściciel w kraju, stan b. dobry,.- 32.000 zł. 
Bogatynia. teL 075/773-33-76,0608/31 -86-30 
MERCEDES 210,1994 r.,’180 tys.km, 2900 ccm, diesel, nie
bieski, oszklony do połowy, bez wypadku, długi, wysoki,, do 
sprowadzenia z Niemiec -.10.500 DEM. Kłodzko, tel. 
074/868-74-03.060.1/15:81-08 
MERCEDES 210 D, 1994 r., 330 tys. km, 3000 ccm', biały, 
alarm, 6-osobowy, ład. 800 kg, hak, tachograf.legalizowany, -
27.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Legnica, tel. 076/854-75-18 
MERCEDES 210 BUS, 1994 r„ 270 tys. km, diesel, biały, po 
lakierowaniu;- stan dobry, ~ 32.000 zł.. Leszno, tel. 
0607/60-52-61 ,
MERCEDES 210 D, 1996 r.. 164 tys. km, 3000 ccm, diesel,

ciemnografitowy, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el.otw. szy
by, stan b. dobry - 78.000 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-23-49. 
0605/54-44-99
MERCEDES 210,1997 r., 65 tys. km, 2900 ccm, TDI. biały.
6-osobowy, plandeka dł. 2.7 m, udokumentowane pochodze
nie, - 47.000 zł. Gostyń, tel. 0603/66-44-67 
MERCEDES 2226,1989/94 r. ciągnik siodłowy, składak, oplan
dekowany, + przyczepa - 30.000 zł + VAT. Mierzowice, tel. 
0603/91-07-44
MERCEDES 307 D, 1979 r., biały, krótki, zadbany, stan b. 
dobry, - 8.000 zł. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
MERCEDES 307 BUS, 1980 r., 2400ccm, diesel, zielony, krót
ki, niski, hak, blaszak, 3 osoby, sprawny silnik, bez rdzy, •
9.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/77-81-44 
MERCEDES 307 D, 1980 r., 2400 ćcm. diesel, biały, blaszak, 
przedłużony, niski, po remoncie blacharki, do poprawek la
kierniczych, -.7.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-11-31 
MERCEDES 307,1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
fotele przednie ze Sprintera, łóżko, drzwi i konsola z nowego 
modelu, rury z przodu, oszklony, sirmk z 1992 r., długi, Wyso
ki, koła 15*, - 13.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 
0607/07-43-04
MERCEDES 307 D, 1983 r., 2400 com. diesel, czerwony, lad. 
1700 kg, kontener 300/190/190, źaluZja,'3-óśobówy, -11.000 
zł. Sława, woj. zielonogórskie, tel. 0603/99-32-51 
MERCEDES 308.1993 r„ 203 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, blaszak, bez wypadku, kupio
ny w salonie, I właściciel, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, 
teł. 0601/73-0^95
MERCEDES 308 D, 1993 r.. 190 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
biały, maks. wysoki i długi, oszklony, webasto, hak, tacho
metr, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 35.000 zł lub za
mienię na osobowy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94, 
0605/53-18-09
MERCEDES 308 D, 1995 r., 300 tysl km, 2300 ccm, diesel, 
biały, maks. przedłużony i podwyższony, przegroda celna, ład. 
1500 kg, alarm, stan techn. b. dobry, - 27.000 zł + VAT. Zielo
na Góra, tel. 068/451-72-15
MERCEDES 308 D, .1995 t;,130Jy§/krri, szary, 6-osobowa 
kabina + skrzynia ładunkowa, webasto, sprowadzony z Nie
miec, - 28.500zł+VATod faktury. Źychów, teł' 062/763-41-56, 
0601/88-73-75
MERCEDES 309 D, 1988 r., 3000 cćm, diesel, niebieski, bla
szak, długi, wysoki, blacharka do poprawek, stan silnikafb. 
dobry, -13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 '
O  MERCEDES 310,1991 r., 171 tys. km, 2298 ccm, 

benzyna, kolor kremowy, ABS, immobilizer, -
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-30-24 01031601 

MERCEDES 310 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały,-kontener 
aluminiowy, wspomaganie, stan b. dobry, - 28.000 zł + VAT. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 .
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 zł. Bielawa, tel. 074/833-47-81 w godz. 8 -15 
MERCEDES 310, 1994 r., 2900 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, automatic, - 31.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-05-95 po godz. 18,784-25-73,0601/72-08-77 
MERCEDES 310 SKŁADAK, 1994 r., 250 tys. km, 290Ó ccm, 
biały, podwyższony, przedłużony, hak, przegroda celna, fak
tura VAT, - 28.000 zł. Oława, tel. 071/313-95-97, 
0602/44-74-61
MERCEDES 310 D KA, 1994 r., 2Q0 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, maksymalnie podwyższony, przedłużony, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 37.000 zł lub zamienię na Golf 
IV TDi, M124 lub VW T4. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
MERCEDES 406 D, 1973 r., 2400 ccm skrzyniowy, wym. 4x2 
m, ład. 1500 kg, - 5.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-32-40, 
0605/05-44-30
MERCEDES 406 Dp 1976 r., 3800 ccm, niebieski, po remon
cie silnika, plandeka celna, wym. 460 x 250 x 210 cm. Cere- 
kwica, gm. Trzebnica, tel. 071/387-09-93 
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel skrzyniowy, 
kat. B, nowa skrzynia ładunkowa, silnik stan b. dobry, dużo 
nowych części, - 8.000 zł. Lwówek Śląski, teł/0600/54-01-81 
MERCEDES 407 D. 1978 r„ 2400 ccm.' biały, blaszak, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, - 8.500 zł. Trzebnica, tel. 
0601/94-59-61
MERCEDES 407,1979 r., 2400 ccm, biały, blaszak, zadbany, 
nowe opony przednie, zarejestrowany na kat. B prawa jazdy, 
stan b. dobry, • 8.500 zł lub zamienię na Stara 200 izotermę 
lub Jelcza w tej cenie. Legnica, tel. 076/866-11 1 
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 D, 1980 r.. 2400 ccm. diesel blaszak, po 
remoncie, - 7.600 zł. Opole, tel. 0607/54-25-32 
MERCEDES 407 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, konte
ner, po lakierowaniu, stan silnika b. dobry, alarm, hak, ład. do
3.51, na kat. B prawa jazdy, w ciągłej eksploatacji, wspoma
ganie, 5-biegowy, - 9.800 zł. Oćhla, woj. zielonogórskie, tel. 
068/321-10-02,0600/38-58-99 
MERCEDES 407 D, 1983 r„ 2400 ccm blaszak, długi. Wysoki, 
oryg. lakier, stan b. dobry + dużo części. Jelenia Góra, tel. 
075/642-07-45
MERCEDEŚ 408,1992 r., 210 tys. km. 2300 ćcm. diesel, nie
bieski, długi, wysoki, do sprowadzenia z Niemiec, bliźniacze 
koła. stan b. dobry -12.300 DEM. Kłodzko, tel. 074/868-74-03. 
0601/15-81-08 - •

MERCEDES 409 D przedłużony na 3 pola, bliźniacze kola, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, - 22.700 zł.-Leszno. tel. 
065/54444-21.0605/85-57-21 
MERCEDES 409, 1978 >., 240Ó ccm, diesel podwyższony, 
częściowo oszklony, ład. 1400 kg, -  4.000 zł. Malczyce, tel. 
0605/05-44-30,071/317-92-40 .
MERCEDES 409,1987 r„ 230tyś'km, 3000 ććm; diesel, nie
bieski, przedłużony, podwyższony; wspomaganie, bliźniacze 
koła, - 22.800 zł. Góra, teł. 065/544-44-21.0605/85-57-21 
MERCEDES 410,1983 r.. 2400 ccm, diesel; biały, przystośo- 
wany do Sprzedaży ryb.'chłodnia, stan b. dobry, - 30.000 zł. 
Iłowa, tel. 068/377-45-29
MERCEDES 410,1988 r., benzyna + gaż, żółty, -17.000 2f+ 
VAT: Nysa, tel. 077/433-76-07
MERCEDES.410 D, 1993 r., 280 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, chłodnia, kontener.4,20 x 2,10 x 2,10 m. wspomaganie 
kierownicy, agregat zasilany ż silnika i na 380 V,,- 44.000 zł. 
Kłodzko, tel.‘0607/27-25-55-
MERCEDES 410 D MAXI, 1993 r„ 200 tys, km, 2900 ccm, 
biały, bliźniacze koła, blaszak, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/46-80-11
MERCEDES 410 D. 1994 r., 210 iys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, blaszak, bliźniacze koła, pół roku w kra
ju, stan b. dobry, pełna dokumentacja - 42.000 zł. Nysa, teł. 
060.7/44-64-18
MERCEDES 410 D, 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS,

Webasto, serwisowany, bezwypadkowy, garażowany, szyby 
boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny hak. 
ładowność - 2 500 kg, - 44.000 zł + VAT. Wrocaw, tel. 
071/339-71-16 339-88-11
MERCEDES 508, 1970 r.. 10 tys. km, 3800 ccm, niebieski, 
kontener, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na mniejszy 
Wrocław, tel. 0602/48-05-39
MERCEDES 508,1972 r. izoterma, po remoncie, -10.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/343-66-07
MERCEDES 508 DG, 1978 r.. 3758 ccm, diesel, czarny, pod
wyższona kabina, kontener, wym. 3500 x 2200 x 2200, - 8.000 
zł. Legnica, tel. 0601/72-11-16 
MERCEDES 508,1978 r. oplandekowany, burty aluminiowe, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, -12.000 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-33
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel blaszak. krótki, 
-10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/78144-74 
MERCEDES 508,1980 r.. 280 tys. km, 380Ó.ccm, czerwony, 
skrzyniowy, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 9.000 z l Nowa 
Sól, tel. 068/387-48-39
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel, biało-czerwo
ny, blaszak, długi, wysoki, ocieplony, hak, kabina3-osobowa, 
nowe opony, stan b. dobry - 9.500 zł. Nowy Waliszów, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -38-04 
MERCEDES 508 D, 1982 r., 420 tys. km, 3800 ccm. diesel, 
biały, kontener, 4,2 x 2,1 x 2,0, ocieplony, otwierany z tyłu, z 
boku drzwi przesuwane o szer. 1,20 m, nowy akumulator (gwa
rancja), -13.800 zł. Kępno, tel. 062/784-73-90 
MERCEDES 508 D. 1982 r„ 3800 ccm, zielony, stan dobry, -
10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-51-89
MERCEDES 508 BUS, 1983 r., 3800 ccm, diesel, pomarań
czowy, stan idealny, blaszak, 4,20 x 1.70 x 1,50 m, ocieplony, 
nowe opony. RM, hak, -11.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43 
MERCEDES 508 D, 1985 r., biały, kontener, nowe akumula
tory, nowe opony, wspomaganie, w ciągłej eksploatacji, •
19.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-58-76
MERCEDES 508,1990 r., 3000 ccm, diesel, szary,_w ciągłej 

“ eksploatacji;" 26.0OOzł. Kłodzko; tel. $74&o7‘85i9fr- -•  
MERCEDES 608 D, 1973 r„ 3800 ccm, diesel, czerwony, 
skrzyniowy, plandeka celna, 4.5 x 2.2 X 2 m; po remoncie ka
pitalnym, stan b. dobry, - 14.000 zl. Tułowice, tel. 
077/460-02-38,460-07-73
MERCEDES 608,1976 r. plandeka, burty aluminiowe, wym.
5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, - 12.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-82-33
MERCEDES 608 D, 1977 r., 3800 ccm, diesel oplandekowa
ny, ład: 750 kg, winda załadowcza, wspomaganie, po remon
cie kapitalnym silnika, silnik na gwarancji, - 10.500 zł. Nysa, 
tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
MERCEDES 608 LD, 1978 r., 160 tys. km, 3780 ccm, diesel, 
zielony, podwójna kabina, ład. 3330 kg, techn. sprawny, przy
datny dla firmy budowlanej, blacharka do remontu, - 7.000 zł. 
Kępno, tel. 0601/25-05-56
MERCEDES 608 D, 1978 r., 176 tys. km, 3700ccm, diesel, 
niebieski, meblowóz, kontener, wym. 210 x 510 x 205 cm, 
zarejestrowany, ład. 2.5 t, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-31-78
MERCEDES 608 LP, 1981 r., 280 tys. km, 3800 ćcm, diesel 
stan b. dobry, el. wciągarka uciąg 9 1, kabina płaska 3-ośóbo- 
wa. szybki, most platforma z blachą żeberkową 3 mm, dl. 6,8 
m. szer. 2,35, żółty - 23.500 zł. Legnica, tel. 0603/26-94-66 
MERCEDES 608,1981 r., 3800 ccm, niebieski, blaszak, bliź
niacze koła, maxi, po przeglądzie, - 4.500 zł. Ząbkowice ślą
skie.tel. 074/815-19-11 ' ‘ - - ' ' ó--:
MERCEDES 609,1987^ biały, - 19.000 zł + VAT.Nysa. tel. 
077/433-76-07
O MERCEDES 609 D, 1991 r., 200 tys. km, 4000 ccm, 

diesel, żółty, blaszak, bliźniacze koła* ład. 2.5 
tony, stan silnika b. dobry, błacharkl- dobry, fak- 

;v fu ra  VAT, • 34.000 z ł., l e i .  0601/38-94-05 
01029711 :  .

MERCEDES 609 DKA. 1994 r.,-330 tys. km. 4000 ćcm; die
sel. biały, blaszak max, ładowność 3 1, bliźniacze koła, tacho
graf, stan b. dobry, - 52.000 zNub zamienię na Golf IV TDi lub 
M124, VWT4... tel. 0604/70^22-70 
MERCEDES 709,1983 r., 3800 ccm, diesel kontener, meblo
wóz, - 12.900 zł lub zamienię na MB Sprinter. Jasień, woj. 
zielonogórskie, tel. 0603/60-38-57 
MERCEDES 709 D. 1987 r„ 4000 ccm, diesel, czerwony, stan 
b. dobry, skrzyniowy, oplandekowany, skrzynia ładunkowa 
aluminiowa 2.5 x 2.5 x 5 m. dzielone burty, wspomaganie kie
rownicy, 5-biegowy, kabina uchylana, nowe Opony, nowe aku
mulatory, pełna dokumentacja, - 25.500 zł lub zamienję. Pacz- 
ków, tel. 077/431-73-19.0602/22-73-24 
MERCEDES 711,1988 r.. 330 tys. km. 4000 ccm. diesel cią
gnik siodłowy +. naczepa, dl. 12.30 m, - 39.000 zł. Wieruszów, 
tel. 062/581-05-95 po godz.18,784-25-73; 0601/72-08-77 
MERCEDES 711,1994 r„ 170 tys. km, 4000 ccm, diesel ka
retka pogotowia, serwo, bliźniacze koła, ABS. webasto, bez 
wypadku, pełne wyposażenie reanimacyjno-diagnostyczne. 
- 84.000 zł ♦ VAT. Wieruszów, tel. 062/581 -05-95 po godz. 
18. 784-25-73,0601/72-08-77 
MERCEDES 714,1993t., 290 tys. km ład. 3 1. kontener 6,5 
m. - 48.000 zł. Wrocław, tel. 364-32-11 
MERCEDES 807, 1974 r., 4000 ccm, zielony, stan dobry, 
oplandekowany, dł. paki 4,5 m, - 9.500 zł lub zamienię na 
osobowego diesla. Oława, tel. 0603/37-97-55 ‘

MERCEDES 808.1970 r.. 3782 ccm. diesel, niebieski, skrzy
niowy, oplandekowany, dł. 5.70, szer. 2.25, wys. 2.00, W eks
ploatacji, zarejestrowany, do częściówego remontu, - 5.500 
zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-65 po godz. 16 
MERCEDES 808 D. 197-1 r.. 3800 ccm, diesel po remoncie 
kabiny, skrzynia ład.>  wywrotka, nowy akumulator i opony, -
10,000 zł. Wałbrzych, teł,. 074/665-68-88 ^
MERCEDES 808 LP, 1974 r.. 4000 ccm, zielony, stan dobry, 
w ciągłej eksploatacji, oplandekowany, dł. paki 4,5 m, - 9.000 
zł lub zamienię na osobowy. Oława, tel. 0603/37-97-55 
MERCEDES 808,1976/0 r., 190 tys. km, 3800 Ccm, diesel, 
czerwony, ład. 4170 kg, wspomaganie. Ściegowy, Skrzynio
wy, -13.000 zł. Bierutów, tel. 071/314-69-93 
MERCEDES 808 D. 1979 r., 3800 ccm. diesel, biały, chłod
nia. 6 komór + drzwi tylne, mrozi do - 30 stopni C, .na cho
dzie’ , -17.500 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89:68- ' 
MERCEDES 811 LP. 1976 r.. 5600 ccm kontener, dł. 5.50., 
szer. 2.40, wys. 2.40 m. po remoncie kabiny, stan techn. do
bry, -14.000 zł. Wrodaw, tel. 071/336-11-81 po godz. 21 lub, 
0604/11-49-96 - -  • ' • . „ v
MERCEDES 813, 1983 r., 470 tys. km; 5675 ccm. czamy. 
kontener, wym. 6500 x 2400 x 2400. ład. 3500 kg, dop. masa 
całkowita 7490 kg, - 18.000 zł. Legnica, tel. 0601/72-11-16 
MERCEDES 814,1985 r., biały, ciągnik siodłowy + naczepa 
jednoosiowa, 12 palet, 10 ton, - 33.000 zł. Lubsko, tel. 
0603/56-75-94,0603/42-22-32
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MERCEDES 814 R, 1991 r. f biały, izoterma, na 15e0ropalet, 
winda załadowcza z tyłu. - 40.000 zł + VAT. Goszczyna; gm. 
Domaniów, teł; 0601/57-55-08
MERCEDES 814,1992 r., biały, stan b. dobry, kontener z win
dą, o wym. 2.50x2.20x6.40 m, - 54.000 zł. Bielawa, tel. 
0601/88-33-79
MERCEDES 814,1992 r., 150 tys. km ład. 3 t, kontener, dł.
6,20 m, z windą, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 0502/02-25-78' 
MERCEDES 814,1994 r., 280 tys. km, 4000 ccm, niebieski, 
oplandekowany, skrzyniowy, stan idealny, -47.000 zł. Lubin, 
tel. 0601/56-62-53
MERCEDES 814,1995 r., 4000 ccm Euro 2, plandeka + kla
pa hydrauliczna, bez wypadku, wymiary plandeki 52£ x 240 x 
240, - 53.000 zł+VAT. Wieruszów, tel. 062/581 -05-95 po godz. 
ią, 784-25-73,0601/72-08-77
MERCEDES 814,1997 r., 120 tys. km.4300 ccm, diesel, żół
ty, kontener 510x245x245 cm - 34.000 DEM. Henryków, tel. 
074/810-51-10.
MERCEDES 817,1988 r., 5917 ccm, diesel, czarny, konte
ner, wym. 7000 x 2400 x 2400, z koncesją na transport mię
dzynarodowy, • 40.000 zł. Legnica, tel. 0601/72-11-16 . 
MERCEDES 817, 1998 r., 110 tys. km, 4200 ccm, zielony, 
skrzynia aluminiowa, plandeka, dł. 6,2 m, kabina sypilna, 
webasto, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, oryginalny zaczep, 
ABS, ASR, • 95.000 zł lub zamienię. Działosza, gm. Syców, 
teł. 062/785-16-25
MERCEDES MB 100, 1988 r., 2400 ccm, diesel, czerwień 
meksykańska, blaszak, ład. 1300 kg, 3-osobowy, stan b. do
bry, • 12.000 zł lub zamienię na osobowy, diesel. Mietków, tel. 
071/316-82-75
MERCEDES MB 100 BUS, 1989 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
przedłużony, oszklony, 9-osobowy, immobilizer, hak, 5-bie
gowy, stan b. dobry, 14.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-37-48
MERCEDES MB 100 BUS, 1989 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
niski, 5 miejsc siedzących, oszklony częściowo, hak hol., stan 
b. dobry, -14.500 zł łub zamienię na Mercedesa 124 D. Wro
cław, tel. 0608/84-92-20 .
MERCEDES MB 100,1991 r.. 305 tys. km, 2400'ccm, biały, 
krótki, niski, blaszak, • 13.900 zł. Prudnik, tel. 0602/73-69-50 
MERCEDES MB 100 BUS, 1992 r.. 230 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, oszklony, wspomaganie, krótki, niski, -18.500 
zł. Złotoryja, tel. 0503/38-07-78 
MERCEDES SPRINTER 212,1995 r., 156 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, klimatyzacja, ABS, ABD, EDC, el. podgrzewane 
lusterka, • 39.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-12-82, 
0601/56-64-12
MERCEDES SPRINTER 308 D, 1995 r., 140 tys. km, biały, 
podwyższony, przedłużony, ład. 1.6 t, I właściciel, książka 
serwisowa, - 38.000 zł lub zamienię. Oława, tel. 0602/12:97-69 
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1995 r., 2900 ccm,TDI oszklo
ny, 6- lub 9-osobowy, ABS, ABD, EDC, wspomaganie kier., 
centralny zamek, stan b. dobry, - 33.000 zł + VAT. Wałbrzych, 
tel. 0603/87-04-33
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 110 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, blaszak, alarm, wspomaganie, blokada skrzyni bie
gów,-centralny zamek, el. reg. świateł, ABS, ABD, stan b. do
bry, - 40.500 zł lub zamienię na Renault Kangoo. Wrocław, 
tel. 0601/78-88-62
MERCEDES SPRINTER, 1995 r.. 2900 ccm, turbo D* biały, 
kontener 4.15x1.9x1.9, ład. 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, 1995/96 r., 170 tys. km, 2900 ccm, 
TDj. bordowy, oszklony, klimatyzacja, poduszka pow., cen
tralny zamek, ABS, el. reg. lustefka, obrotomierz, krótki, Wy
soki, -46.000 zł. Góra, tel. 065/543-31-74,0501/63-46-36 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., granatowy; -17.500 DEM ♦ 
cło. Lubań, teł. 075/646-16-25
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r., biały, skrzynia alum., 
hak, wspomaganie, 2-osobowy, - 44.000 zł. Óśtrów Wlkp., tel. 
062/735-26-22
MERCEDES SPRINTER 208,1996 r., 125 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, ABS, ABD, wspomaganie kier., hak, krótki, niski,
- 38.000 zł. Głogów, tel. 076/834-18-99 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 139 tys. km, 2900 ccm, tur
bo D, biały, kabina 3-osoboWa, kontener,, z boku plandeka, 
wym. 4.6x 2.2x 2.2 m, bez wypadku, rejestracja do 3.51, mato 
używany, - 68.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-24-36, 
0604/10-13-86
MERCEDES SPRINTER 214,1996 r., 40 tys. km, 2300 ccm, 
biały, po kradzieży, - 30.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Jelenia 
Góra, tel. 075/783-35-29,0601/22-87-72 
MERCEDES SPRINTER 208,1996 r.. 2300 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, ABS, ABD, wspomaganie kierownicy, 5-bie
gowy, oszklony do połowy, radio, hak, do poprawek lakierni* 
czych, nowe amortyzatory, w ciągłej eksploatacji, serwisowa
ny, pełna dokumentacja, • 39.500 zł lub zamienię. Paczków,'

• tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 125 tyś: km, 2300 
ccm, diesel, biały, 9-osobowy, centralny zamek, wspomaga
nie kier., ABS, ABD, - 39.300 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-74-82,0603/52-08-51 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 160 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
biały, średni, wysoki, ABS, ABD, ASR, fotel pneumatyczny, > 
hak, częściowo oszklony, możliwość przekwalfikowania na 
osobowy, dokumentacja, rok w kraju, stan dobry, • 43.000 zł. 
Piława, tel. 074/837-63-02,0607/15-27-42 
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 130 tys. km, 2300 
ccm. diesel, niebieski, podwyższony, przedłużony, ABS, ABD, 
wspomaganie kierownicy, alarm, centralny zamek, kpi. opon 
zimowych i letnich, - 36.000 zł łub zamienię na VW Transpor
tera T4, Mercedesa Vito. Szprotawa, lei. 068/376-38-05, 
068/376-32-81
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1996 r„ 24 tys. km, 2900ccm, 
diesel, biały, przedłużony, podwyższony, blaszak, i właściciel, 
z salonu, garażowany, klimatyzacja, ABS, ABD, SRS, Weba
sto,stan idealny, - 58.0ÓOzk'Wrocław, teł. 0601/73-00-95 
MERCEDES SPRINTER 308,1996 r., 250 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, turkusowy, oryginalny kontener, dł. 4.1 m, wys. 2.im, 
szer. 1.95 m, kompletna dokumentacja, I właściciel w kraju, 
immobilizer, alarm, stan idealny, - 47.000 zh Zielona Góra, ' 
tel. 068/451-72-15
MERCEDES SPRINTER 3127 1996/97 r., 88 tys, km, 2900 
ccm, TDI, biały, podwyższony, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, zadbany, - 50.000 zł. ., tel. 0601/87-18-47, 
0605/40-49-25
MERCEDES SPRINTER 312 D MAXI, 1997 r. 3-osobowy, 
ABS, ABD,- 58.000 Zł. Nowa Wieś, teł. 0601/81-14-43 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 190 tys. km, 2300 ccm, die- 

■ sel, biały, stan b. dobry, nie używany w Polsce, - 41.000 zł. 
Domasław, woj. wrocławskie, tel. 0603/07-18-16 
MERCEDES SPRINTER 312 MAX, 1997 r., 165 tys. km mak
symalnie długi i wysoki, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 
poduszka powietrzna, w kraju od pół roku, bez wypadku, I 
właściciel, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 55.000 zł + 
VAT. Grodków, woj. opolskie, tel. 0604/78-35-93 ■. 
MERCEDES SPRINTER 412,1997 r., 203 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, bordowy, kabina, rama, kontener aluminiowy, van, 
410x210x210, serwisowany, stan b. dobry - 24.000 DEM + 
cło. Ostrzeszów, tel. 062/732-01-55 
MERCEDES SPRINTER 310,1998 r., 170 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, 9-osobowy, hak, szyby, serwo, ESD, - 56.000 zł 
lub zamienię na LT 50-55, Mercedes 609-811, skrzyniowy. 
Oleśnica, tel. 0601/93-67-66
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 55 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
pomarańczowo-bialy, ABS, SRS, ABD, przegroda celna, pod
wyższony, przedłużony, - 49.500 zł. Rawicz, tel. 
065/547-88-91,060.1/93-33-81 
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1998 r., 130 tys. km, 2900 
ccm, TDi, niebieski, poduszka pow., ABS, ABD, wspomaga
nie, radio, ciemna szyba, el. reg. lusterka, książka serwiso
wa. - 58.000 zł. Żagań, tel. 0604/09-39-67

MERCEDES SPRINTER, 1999 r„ 170 tys. km, 2900 ćcm, tur
bo D, biały, radio, ABS, ABD* EDC, wspomaganie kier., stan 
b. dobry, - 65.500 zł. Góra, tel. 065/543-40-33 
MERCEDES SPRINTER, 1999 r., 45 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
biały, wysoki, krótki, el. otwierane Szyby, el. reguł, lusterka, 
nawigacja satelitarna, klimatyzacja, wspomaganie kierowni
cy, w kraju od 2 miesięcy, stan idealny, - 82.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-37-80
MERCEDES VIANO, 1997 r., 30 tys. km, 2300 ccm, TDI, wi
śniowy, udokum. pochodzenie, dużo wyposażenia, 6 osób, 
stolik, zawieszenie pompowane, ABS, ETS, 2 pod. powietrz
ne, ABD, welur, I właściciel w Polsce, homologacja na do
stawczy, - 76.000 zł lub zamiana na mniejszy. Leszno, tel. 
0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 
MERCEDES VITO, 1996 r., 104 tys. km, 2300 ccm, diesel 2 
rzędy siedzeń, przegroda z siatki, oszklony do połowy, bez 
wypadku, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 
faktura, • 45.000 zl lub zamienię, Wschowa, tel. 
065/540-59-89,0603/6049-51 
MERCEDES VłTO, 1996 r., 230 tys km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, ABS, ABD, SRS, stan b. dobry, - 42.000 zł lub za
mienię na inny samochód. Ząbkowice śląskie,, tel. 
074/431-64-44, 0608/50-06-93 
MERCEDES VITO 108,1996/97 r., 120 tys. km, 230Ó ccm, 
diesel, zielony, ABS, ASD, SRS, poduszka powietrzna, el. reg. 
lusterka, radioodtwarzacz, wspomaganie, stan b. dobry, ser
wisowany w ASO, bez wypadku, - 39.900 zł łub zamiana. 
Kalisz, teł. 062/76647-64,0603/07-91-83 
MERCEDES VITO 110 BUS, 1997 r., 2300 ccm, TDi, kolor 
wiśniowy, ABS, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, przyciemnione szyby, • 50.000 zł. tel. 
0601/87-18-47,0605/40-49-25 
MERCEDES VITO, 1997 r., 92 tys. km. 2300 ccm, turbo D, 
zielony, I właściciel, kupiony w salonie, ABS, radio z CD, kpi. 
kół zimowych, zadbany, - 47.000 zł. Jelenia Góra, tel. \  
075/767-42-48
MERCEDES VIT0108 D, 1997 r., 62 tys. km, 2300 ccm, die
sel, czerwony, ABS, ABD, immobilizer, poduszka pow., wspo
maganie kier., 5-biegowy,. I właściciel, kompletną dokumen
tacja, - 41.500 zł. Legnica, tel. 0602/85-31-23 
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, diesel 5 osób + 900 
kg, kupiony w salonie, serwisowany, dużo dodatków, • 52.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/46-71-79 
MERCEDES yiTO, 1997 r., 98 tys. km, 2299 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, ABS, poduszka pow., alum. felgi, centralny 
zamek, stan b. dobry, - 52.000 z ł, możliwy leasing. Wrocław, 
tel. 0602/18-81-42
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-osobówy, I 
właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, wyprodukowany 
w Hiszpanii, bez wypadku, alum. felgi ♦ kpi: kół zimowych, •
52.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-91-81,071/351-56-67 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00497 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES VIT0110,1997 r„ 2300 ccm, TDI, kolor wiśnio
wy, ABS, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, ciemne szyby, - 50.000 zł. tel. 0601/87-18-47, 
0605/4049-25
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, turbo D, biały, 2 po
duszki powietrzne, podłokietniki, zagłówki, aluminiowe felgi 
17', po tuningu, radio, klimatyzacja, ABD, ABS, atrakcyjny 
wygląd, ciemne szyby, - 55.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-94-92, 
0602/48-20-73
MERCEDES VITO, 1997 r., 2000 ccm, benzyna, biały, bla
szak, 3 siedzenia, - 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/13-83-19 
MERCEDES VITO 110 D, 1997 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, bordowy, ABS, ABD, poduszki pow., RO, wspomaga
nie kier., alarm, 5-osobowy, kupiony w salonie, I właściciel, 
serwisowany, książka serwisowa, - 40.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/06-11-90
MERCEDES VITO 110 D. 1997 r., 200 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, zielony, 5-osobowy, immobilizer, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, ABS, kupiony w kraju, I właściciel, - 48.000 zł. 
Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/48247-07,0605/25-59-60 
MERCEDES VTTO 110 DKA, 1997 r., 71 tys. km, czerwony, 
kupiony w salonie, homologacja na ciężarowy, el. otw. szyby, 
centralny zamek, ABS, ASR, 2 poduszki pow., hak, radio, de
ska - imitacja drewna, 5 osób + ładunek, dużo części, po le
asingu, - 55.000 zł. Legnica, tel. 076/866-48-87, 
0603/32-80-50
MERCEDES VIT0110,1997 r„ 80 tys. km.2300 ccm, diesel, 
biały, 5-osobowy, stan b. dobry, kupiony w kraju u dealera, 
serwisowany, z kpi. dokumentacją I Właściciel, • 52.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/20-08-06 
MERCEDES VITO 110 D, 1997 r., 194 tys. km, 2400 ccm, 
turbo D, biały, zadbany, klimatyzacja, radio, ABS, 2 poduszki 
pow, -.48.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-61-41 
MERCEDES VITO TD, 1998 r., 125 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, ABS, ABD, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 5-oso
bowy, hak, centralny zamek, RO (wysoka klasa), odstąpię 
kontynuację leasingu lub wykup za gotówkę, - 25.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0605/09-57-87
MERCEDES VIT0110,1998 r., 75 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, zielony,kupiony w Polsce, pełne wyposażenie, kpi. kół zi
mowych, przeszklony do połowy, 5-osobowy + ładunek, -
64.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/08-53-34
MERCEDES VIT0110,1998 r., 100 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, zielony,\2 pod. powietrzne, ASR, ABS, klimatyzacja, stan 
b. dobry, - 52.000 zł. Oława, tel. 071/313-75-21,0501/22-15-50 
MERCEDES VITO BUS, 1998/99 r., 90 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, biały, w kraju od roku, klimatyzacja, ABS, poduszka 
powietrzna, kpi. kół zimowych, alum. felgi, faktura VAT, pełna 
dokumentacja, - 47.000 z ł, kup. zwoln. z opł. skarbowej. So
bótka, tel. 0501/03-28-76
MERCEDES VITO BUS, 1999 r., 65 tys. km, 2300 ccm, turbo . 
D, biały, oszklony, 9-osobowy, sprow. z zagranicy, pełna do- 
kum.,'stan b. dobry - 63.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-6745, 
0601/75-45-93
MITSUBISHI CANTER, 1989r, 2500 ccm, diesel, biały, kon-' 
tener wzmocniony (4.3 x 2.2 x 2.2 m), 2 baklpaliwa, bliźnia
cze koła, centralny zamefc,. webasto, radioodtwarzacz, kabi
na 3-osobowa, spoiler dachowy, stan b. dobry, w ciągłej eks
ploatacji, • 26.500 zł. Brzeg Dolny, woj. wrocławskie, tel. 
0603/58-61-04
MITSUBISHI L300,1982 r., 1600 ccm, benzyna, biały, bus, 
ładowność 850 kg, dużo nowych części, stan dobry, - 3.500 
Zł lub żamienię na osobowy. Jelenia Góra, teł. 075/753-57-88 
MITSUBISHI L300 BUS, 1985 r„ 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, po remoncie kapitalnym błacharki, oszklony, zarejestro
wany na 9 osób, stan tech. b. dobry, zadbane wnętrze, 5-bie
gowy, - 7.900 zł lub zamienię. Prudnik, tel, 077/437-61-30 
MITSUBISHI L300, 1986 r., 200 tys. krti, 2325 ccm, diesel, 
biały, furgon z tworzywa sztucznego, drzwi z tyłu i z boku, 
niskie zawieszenie, doskonały do przeróbki np. na wóz kem
pingowy, ściany izolowane (ocieplane), - 8.500 zł (możl, wyst. 
fakt. VAT). Nowa Ruda, tel. 074/872-80-14 
MITSUBISHI L300,1989 r., 2000 cęm, benzyna, biały, oszklo
ny, inst. gazowa, 6-osobowy, w ciągłej eksploatacji, stan do
bry, - 7.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-94-83'
MITSUBISHI L300,1996 r., 119 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, radioodtwarzacz, drzwi rozsuwane po obu stro
nach, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, faktura VAT, • 28.300 zł lub zamienię. ' 
Bralin, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
MULTICAR M-24, 1976 r% 1997 ccm, zielony, wywrotka, w 
ciągłej eksploatacji, stan b. dobry *  części zamienne, • 5.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-01-07 
MULTICAR M-24, 1978 r., 2000 ccm, diesel, zielony, stan 
ogólny b. dobry, oryginalna wywrotka, wysokie burty, ad. 2 
tony, - 7.5Q0 zł. Gogów, tel. 076/835-55-06,0601/55-17-94 
MULTICAR M-25,1984 r., 38 tys. km, 2000 .ccm, diesel, zie
lony, stan dobry, .na chodzie’, I właściciel, mało eksploato
wany, wywrotka, wysokie burty, na prawo jazdy kat. B, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/316-52-79

■NISSAN URVAN BUS, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, wy
mienione końcówki drążkówkTeróWńićzyćhj Wtiągłej eksplo
atacji, silnik z 91r., hak, stan dobry, - 10.000 żł lub za'mienię 
na kombi, diesel. Sobin, tel. 076/845-96-90 
NISSAN VANETTE, 1992 r:, 182 tys. km, 2000 ccm, diesel 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, RO, 8-osobowy,
- 15.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-47-12,0601/17-1145 
NISSAN VANETTE, 1996 r., 160 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, - 25.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/26-89-23 
NISSAN VANETTE CARGO, 1997 r., 108 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, 7 miejsc, wspomaganie, poduszka pow., faktura 
VAT, • 31.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-38-35,074/856-96-54 
NISSAN WN Y10,1994 r., 1700 ccm, diesel, biały, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, stan techn. b. dobry, zadba
ny, - 14.000 zl. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w Internecie pod numerem - A00525 
www.autogielda.com.pl)
NYSA TOWOS, 1977 r. przegląd do 04.2002 r, • 500 zł. Żóra
wina, teł. 071/316-53-17,0605/42-36-32 
NYSA 522 BUS, 1980 r., 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, nadwozie typu mikrobus, wymienione w 1996 
r., nowy akumulator, nowe opony, nowe fotele, ważny prze
gląd, stan idealny, • 1.900 zi. Wrocław, tel. 0502/69-86-69 
NYSA 522 T, 1982 r., zielony, stan dobry, zarejestrowana, 
osobowy (furgon), • 800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/48247-07.0605/25-59-60 
NYSA 522, 1985 r., benzyna, niebieski, stan b. dobry, nie 
wymaga napraw, brak przeglądu i OC - 1.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-3141
NYSA 522 T, 1986 r., 3 tys. km, 2120 ccm, turkusowo-biały, 
dach uchylny, stan blach, idealny, po remoncie kapitalnym 
silnika, nowe opony, 8-osobowy, 6 siedzeń bocznych składa
nych, zadbane wnętrze - 2.000 zł. Niwnica, gm. Nysa, tel. 
077/43546-23
NYSA 522 TOWOS, 1988 r., 72 tys. km, zielony, techn. spraw
ny. • 1.000 zł.Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
NYSA T 522, 1989 r. stan dobry, - 1.000 zl. Czernica, tel. 
071/318-01-91-
NYSA522,1989 r,2120 ccm, niebieski, blaszak, 8-osobowy 
lub 800 kg, silnik po kapitalnym remoncie, blacharka po re
moncie, ocieplona, fotele z Renaulta, • 1.350 zł. Wrodaw, tel. 
071/398-78-88
NYSA TOWOS, 1990 r’, 39 tys. km, 2120 ccm, biało-zielony,
8-osobowy, po częśdowym remoncie błacharki, po wymianie 
ukł. kierowniczego i tłumika, stan dobry, • 1.800 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-81-72,0604/53-32-05 
NYSA 522,1990 r., benzyna stan dobry, siedzenia (jako mi
krobus) • 1.000 zł. Nysa, tel. 077/433-3141 
NYSA TOWOS 522,1990 r:, 2120 ccm. -1.500 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-24-06
NYSA 522,1991 r.. 17 tys. km, benzyna, niebieski, po remon
cie błacharki i lakierowaniu, mały przebieg, oszklony, - 3.000 
zł. Kochlice, tel. 076/857-0245 
NYSA 522,1991 r., 8 tys. km, 2120 ccm, benzyna, jasnonie
bieski, mało używany, stan dobry, zarejestrowany, opłacony,
- 950 zł. Świdnica, tel. 074/640-23-25,0607/60-96-98 
OPEL BEDFORD, 1981 r., diesel ład. 1.71, alum. burty, • 3.500 
zł. Smolec, teł. 071/316-17-57
OPEL BEDFORD BLITZ, 1982 r., 80 tys. km, 2300 ccm, zie
lony, stan b. dobry, 9-osobowy, - 8.900 zł lub zamienię na 
Poloneza kombi. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-89, 
0601/08-78-58
OPEL BEDFORD BUS, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, blaszak, stan dobry, do małych poprawek blacharskich, -
2.600 zl lub zamienię na osobowy, w tej cenie. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/736-47-78,062/591-83-61 po godz. 17 
OPEL BEDFORD, 1984/., 2000 ccm, diesel, pomarańczowy, 
blaszak, silnik i skrzynia biegów Mercedesa (stan b. dobry), 
stan ogólny dobry, - 3.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-94-83 
OPEL ASTRA VAN KOMBI. 1994 r., 135 tys. km. 1700 ccm, 
diesel, biały, blaszak, relingi, wspomaganie kier., zarejestro
wany jako ciężarowy. • 9.500 zł. Góra, tel. 0603/84-32-24, 
0602/15-92-86
OPEL COMBO. 1994 r., 78 tys. km, 1400 ccm,'i, biały, 
3-drzwiowy, w kraju od roku, - 12.500 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-74-04
OPEL COMBO, 1995 r., 17Ó0 ccm, diesel, bordoWy, wspo
maganie, faktura VAT, możliwość sprzedaży na raty, -15.000 
zi. Jarocin, tel. 062/74748-37
OPEL COMBO. 1996 r., 97 tys. km, 1400 ccm; biały, blaszak, 
faktura VAT, -15.600 zi (brutto). Legnica, tel. 0601/71-5145 
OPEL COMBO, 1996 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry, zadbany, odtwarzacz CD, alarm, immobilizer, 
dodatkowy kpi. kół, książka serwisowa, garażowany, • 18.000 
zł. Wrocław, tel. 071/784-69-54,0605/62-06-82 
OPEL MOVANO, 1998/99 r„ 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, sprowadzony Z Niemiec, poduszka pow., RO, wspoma
ganie kier., el. reg. reflektory, - 48.000 zł. Leszno, tel. 
0605/52-67-53
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, max. długi i wysoki, 1400 kg ład., wspomaganie, hak, 
przegroda celna, RM, włącznik zapłonu, po wymianie wszyst
kich pasków, tarcz ham. ♦ klocki oraz bębny ham. + szczęki •
24.800 zł. Wrodaw, teł. 071/789-55-95,0501/82-29-48 
PEUGEOT BOXER, 1995 r.. 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, nowe opony, tachograf, 3-osiowy, rama pod zabudowę, 
udokumentowany przebieg, zadbany, - 33.500 zł. Brzeg, tel. 
077/412-79-63, 0605/82-10-21
PEUGEOT BOXER, 1995 r.4 turbo D max. podwyższony, ‘ 
przedłużony, zadbany, - 28.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/389-25-52
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 120 tys. km, 2500 cćm, diesel, 
biały, - 28.000 zł. Marcinkowice k. Oławy, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-3544
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 146 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, radio, hak, wspomaganie kier., niski, sprowadzony 
w całości, pełna dokumentacja, - 26.500 zł lub zamienię na 

. tańszy. Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/18-67-66 
PEUGEOT BOXER, 1.997 r., 124 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, wspomaganie kier., stan b. dobry. - 27.000 zł. Lu
bin, tel. 076/847-84-43,0604/18-93-47 
PEUGEOT BOXER 320M, 1997 r.. 123 tys. km, 2500 ccm. 
TDI, biały, niski, przedłużony, 6 osób + 1170 kg, ścianka gro
dziowa, - 33.000 Zł. Nowa Sól. tel. 068/387-08-23, 
0604/88-95-19
PEUGEOT iBpXER 350LH, 1997 r., 147 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, niebieski, cały. blaszak. ładowność 1560 kg, max. 
podwyższony i przedłużony, wspomaganie, alarm, kupiony w 
salonie w kraju, stan b. dobry, cena 27700 ♦ VAT. Wrocław, 
tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccni,TDI, gra
natowy, I właściciel, nie uszkodzony, - 37.000 zł. Złotoryja, 
tel. 0602/61-72-82
O  PEUGEOT BOXER 320 MDT, 1999 r., 2446 ccm 

wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, 
RO, - 41.600 zł z VAT. Wrocław, tel. 071/364-76-60 
01031021

PEUGEOT J5,1987 r., diesel, biały, długi, wysoki, ład. 1400 
kg, -10.000 zł. Wieruszów, tel. 062/783-12-47 
PEUGEOT J5 MAXt, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, 
wysoki, stan dobry, rej. do 05.2002 r, - 9.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-85-08 lub, 0603/62-85-54 
PEUGEOT J5 ,1988 r., 240 tys. km. 2500 ccm, diesel, czer
wony, rejestracja jako osobowo-ciężarowy (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 J5 MAXI, 1989 r., 92 tys. km, 2500 ccm, diesel, -
9.800 zł. Rusów, gm. Zgorzelec, tel. 075/771-44-87 po godz. 
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PEUGEOT J5 BUS, 1990 r., 279 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, maks. przedłużony, podwyższony, 5-biegowy, nowe

arfidrtyzatory, wzmoęniórie tesóry, hśV,"Ćżęści dodatkowy, -J, 
Yj.OOO^Kr^iczno^iel. 07^87:81-25 /
PEUGEOT J5,-1992/93,r. ,2500 ccnrj,- diesel, niebieski, z sie
dzeniami, niski; oszklony, Wspomaganie kier., webasto, stan 
dobry, • 15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-38, 
074/645-80-17
PEUGEOT J5,1994 r., 148 tys. km, 1900 ćcm, turbo D', biały, 
kabina 3-osobowa. rozsuwane drzwi boczne, 5-biegowy, hak, 1 
RM, nowe opony, ńówy akumulator, krótki, niski, oszczędny, 
zadbany, w ciągłej eksploatacji, - 13.700 zł. Bobrowice 126, 
tel. 068/391-33-88,0600/43-51^68 
PEUGEOT J5,1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, kre- 
mowo-szary, kontener, przestrzeń ład. 17 m3, drzwi tylne i 
boczne, - 20.000 zł. Przylep, tel. 068/321-33-23, 
0607/46-59-66
PEUGEOT J9,1982 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, jasno
zielony, auto-sklep, 'otwierany bok do góry, półka na dół, oświe
tlenie 220/12 V, przeszklona witryna, półki, do sprzedaży art. 
spożywczych i innych, - 7.500 zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. 
075/773-03-20,075/773-27-65 
PEUGEOT J9 BUS, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, biały, przed
łużony, podwyższony, w ciągłej eksploatacji, - 6.000 zł lub 
zamienię na Fiata.Uno. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 1Ó5 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, oszklony do połowy, zarejestrowany na 5 osób, 
wspomaganie kier., składana tylna kanapa, nowe amortyza
tory, klocki hamulcowe, wymieniony rozrząd, dodatkowo 2 koła 
zimowe, • 21.500 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-49, 
0605/35-73-23
PEUGEOT PARTNER. 1997 r., 107 tys. km, 1900 ccm, die
sel, szary metalic, przeszklony, 5-osobowy, kpi. opon zimo
wych z felgami, - 27.600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-62-76 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, częściowo przeszklony, sprowadzony, 
sprawny technicznie, do lakierowania tylny błotnik, faktura 
VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 23.000 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/5346-55 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 1900 ccm, diesel 2-osobowy, 
alarm; wspomaganie, immobilizer, - 26.800 zL Oleśnica, tel. 
071/314-35-01,0601/7049-87 
POLONEZ, 1980/94 r., 1500 ccm, bordowy, skrzyniowy silnik 
z 1997 r. w stanie b. dobrym, - 600 zł. Dzietrzychowice, teł. 
068/478-20-20, 0604/32-2845 
POLONEZ CARGO, 1994 r., 60 tys. km, 1600 ccm, biały, in
stal. gazowa, 5-biegowy, webasto, oszczędny, stan b. dobry, 
nie wymaga napraw, idealny do małego biznesu, - 7.500 zł. 
Legnica, tel. 076/866-11-71
POLONEZ CARGO, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
b. dobry, - 8.000 zł. Radwanice, teł. 071/311-70-84, 
0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00536 www.autogielda.com.pl) 
POLONEZ CARGO, 1995 r.. 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, blaszak. 
Mul-T-Lock, oszklony, halogeny, podgrzew. fotele, 5-osobo- 
wy, stan silnika i blach, idealny, garażowany • 8.700 zł, moż
liwość rat. Wrocław, tel. 071/346-22-96 
POLONEZ TRUCK, 1988 r., 1600 ccm, benzyna + gaz po 
remoncie silnika, zabudowany, przegląd do 01.2002 r, • 2.700 
zl. Wrocław, tel. 071 /342-25-20 
POLONEZ TRUCK. 1989 r., 70 tys. km, 1500 ccm, E+gaz, 
czerwony, izoterma, stan dobry, przystosowany do przewozu 
mięsa itp, • 3.500 zł. Grodków, tel. 077/415-23-34, 
0603/32-3145
POLONEZ TRUCK, 1990 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, przystosowany do przewozu okien, skrzynia ład. 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, 1992 r.. 186 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, po remoncie błacharki, izoterma, • 4.800 zł lub za
mienię. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 1900 ccm, diesel, - 5.300 zł. 
Skwierzyna, woj. gorzowskie, tel. 0602/45-05-64 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielonobiały, pełna zabudowa dł. 2.5 m, stan dobry, - 2.900 zł. 
Żarki Wielkie, gm. Trzebiel, tel. 0606/43-29-65 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., niebieski, aluminiowe, burty, 5-bie- 
owy, do małych poprawek lakierniczych, • 3.000 zł. Oborniki 
ląskie, teł. 071/310-15-94 po godz. 18, 071/310-15-56 do 

godz. 18
POLONEZ TRUCK, .1993 r., 15 tys. km, niebieski, dł. 2,5 m, 
aluminiowe burty, po remoncie silnika i błacharki. po lakiero
waniu, inst. gazowa, 5-biegowy, • 5.400 zł. Wrocław, tel. 
0607/69-74-60
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 120 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, zielony, 5-osobowy, zabudowany, stan.dobry, do remontu 
błacharki, - 3.200 zł. Wrocław, tęl. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK. 1994 r., 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, stan dobry, • 3.500 zi. Wrocław, tel. 0502/15-95-71 
POLONEZ TRUCK, 1994 r„ 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan techn. i błacharki b. dobry, 5-osobowy, zabudowana 
skrzynia ładunkowa, alum. burty, przegląd do 06.2002 r.; inst. 
gazowa, - 7.200 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzo
ny. Wrocław, tel. 071/343-53-66 po godz. 20,0603/13-93-13 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, niebieski, inst. gazo
wa, - 4.700 zł. Zielona Góra, tel. 0503/03-48-25 
POLONEZ TRUCK, 1994 r,, 1600 ccm, czerwony, aluminio
we burty, cały zabudowany, • 7.000 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0600/85-16-94 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 103 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, czerwony, inst. gaz., hak, nadbudowa z  99 r., dł. 2,5m, 
resory wzmocnione, 2-osobowy, alum. burty, alarm* nowy 

' akumulator (gwarancja), lad. 925 kg, zadbany, fakt. VAT + 2 
opony zimowe, - 7.000 zl. Kietrz, tel. 0604/50^58-14 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-ośobowy, plastikowa zabudowa, instalacja ga
zowa, ekonomiczny, - IM 50 zł lub zamienię z dopłatą na VW 
T41997 L  Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
POLONEZ TRUCK, 1994 r.̂  1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-ośobowy, zabudowany, • 4.900 zł lub zamie
nię na tańszego Fiata 125p, Fiata I26p. Wrocław, tel. 
0501/52-06-10
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biało-niebieski, nowa inst. gazowa, stan b. dobry, 5-osobowy, 
skrzynia ład. 2 m, - 8.000 zł. 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., 1600 ccm, benzyna, biały, 2-oso
bowy, alum. felgi, dł. 2 m, zabudowa plastikowa, 3-stronna, -
5.500 zł. Biematki, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/88747-08 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 86 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy, 5-ośobowy, instalacja gazowa,zabudowa plastikowa,
- 8.500 zł. Kalisz, tel. 0601/4849-86 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 98 tys..km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, zadbany, mało eksploatowany, inst. gazowa, RM + 
głośniki, ważny przegląd, alum. burty, - 68.000 zł. Kożuchów, 
teł. 0606/^5-92-55 .
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, instal. ga
zowa, hak, 5-osobowy, - 7.800 zł, Proćhowice, tel. 
076/85848-54,0601/18-77-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ćcm, benzyna, czerwony, 
instalacja gazowa, stan b. dobry, • 7.500 Zł. trzebnica, tel. 
071/312-04-43,071/312-10-15 *
POLONEZ TRUCK. 1995/96 r.. 74 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, turkusowy, I właściciel, zadbany, garażowany, 2-osobo
wy, długi, aluminiowe burty, nadbudowa plastikowa, garażo
wany, udokumentowane pochodzenie, - 6.500 zł.tubiąź.tel. 
071/389-75-97,0603/59-73-81 »
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm alum. burty, dług. 2.5 
m, nadbudówka nad kabiną, • 8.500 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07,0603/91-07-22 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 100 tyś. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 2-osobowy, skrzynia ład. 2.5 m, instalacja gazowa

TiO I, afumihiówe burty,’ Mi/I-T-Lóck, pełnś isbudówa. faktu
ra VAT, - 4.600 zł. Legnicę, tęl, 0606/14-33-94 ~  ^ ' 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 96 tys. km-,’ 1600 ccm skriyftio- 
wy, aluminiowe burty, - 8.500 zł,Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 
0601/70-49-87
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy; dł. 2.5 m, otwierany bok > tył, zabudowany, 
serwisowany, alum. burty i podłoga, Mul-T-Lok, bez wypad
ku, hak, - 8.900 zł. Opole, tel; 077/461-05-62 po godz.19, 
0608/63-29-88
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, ory
ginalny lakier, bez wypadku, zabudowa Atarex, 5-biegowy,
2-osobowy, możl. faktura VAT, stan b. dobry, - 6.200 zl. Wro
cław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r„ 85 tyś. km, 1900 ccm, die
sel, morski, 5-osobowy, silnik Citroena, aluminiowe burty, 
nowe opony, radioodtwarzacz, I właściciel, bez wypadku, po
krowce, pełna zabudowa, zadbany, stan b. dobry, -12.200 zł. 
Legnica, tel. 076/722-9043,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 181 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 4-drzwiowy, 5-osobowy, zabudowany, • 11.000 zł. Opo
le, tel. 0602/79-54-61 ‘
POLONEZ TRUCK, 1997 r„ 44 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
nadbudówka plastikowa, dł. 2 m, stan dobry, - 8.200 zł. Wro
cław, tel. 071/787-84-16 lub, 0602/5244-20 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 112 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, 5-osobowy, przedłużony, alarm, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, otwierany tył i bok, el. reguł, reflektory, 
reg. kierownica, hak, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/366-17-20 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., benzyna, biato-bordowy, inst. 
gazowa, stan dobry, 5-osobowy, nadbudowa przyczepy 2 m, 
rejestracja do 07.2002 r, - 7.500 j \ .  Wrocław, tel. 
071/786-71-56 po 20
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998 r., 45 tys. km, 1900 ccm, die
sel hak, nadbudówka, 2-osobowy, stan b. dobry, -15.000 zł. 
Jawor, tel. 0601/19-07-52
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
alarm, opony zimowe, 5-osobowy, automat Jnst. gazowa, blo
kada skrzyni biegów, pełna zabudowa, > 15.300 zł. Syców, 
tel. 0608/45-35-80
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998/99 r„ 42 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, zielony, 5-osobowy, aluminiowa skrzynia, RO, 
Mul-T-Lock, wspomaganie, I właściciel, z salonu, stan b. do
bry, - 22.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-79-30,0603/464742 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r„ 1600 ccm, wtrysk wspo
maganie kierownicy, halogeny, aluminiowe burty, odkryty, -
15.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/7049-87 
POLONEZ TRUCK LB, 2001 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
fabrycznie nowy, skrzynia aluminiowa, 2-drzwiowy, 2-osobo
wy, - 27.620 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Biała Nyska, gm. Nysa, 
tel. 077/433-23-35 do godz. 16 
RENAULT 305 TR, 1980 r., niebieski, ciągnik siodłowy, po 
remoncie nadwozia i podwozia, do wymiany tarcza sprzęgła, 
- 7.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-18-94 
RENAULT 305 RVI, 1985 r. duża kabina, dwa spania, spoiler, 
halogeny, zbiornik 6001, skrzyniowy, ład. 10 ton, 15 palet euro, 
nowa plandeka, stan b. dobry, - 20.000 zi lub zamienię na 
inny, terenowy. VAN, bus. pomoc drogowa. Wrocław, tel.- 
0503/92-35-75
RENAULT 310, 1985 r., srebrny, na poduszkach, szeroka 
kabina, naczepa PNO 12,6 m, oplandekowana, - 29.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-95-26
RENAULT 340,1987 r. ciągnik siodłowy, przegląd do 02.2002 
r., stan b. dobry + naczepa NS180, - 21.000 Zł. Gniechowice, 
tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
RENAULT 340,1987 r. ciągnik siodłowy, -18.000 zi lub za
mienię na busa. Radwanów, gm. Kożuchów, tel. 
0601/75-85-51
RENAULT 340 Tl, 1990 r., 930 tys. km, biały, ciągnik siodło
wy, spoiler, halogeny, el. otw. szyby, wspomaganie, stan opon 
b. dobry, 340 KM, - 22.000 zł. Odolanów, teł. 062/733-25-33 
RENAULT 340 R, 1990 r., 740 tys. km, biały, el. otw. szyby, 
koją, po remoncie siodła i hamulców, sprowadzony z Francji, 
nie eksploatowany w Polsce, stan b. dobry, - 22.000 zł +VAT. 
Radostów średni, gm. Lubań, tel. 075/722-19-08, 
0607/24-17-94
RENAULT 340 R TY, 1994 r., 650 tys. km, 340 KM ciągnik 
siodłowy, resory paraboliczne, przystawka mocy, nacisk na 
siodło 0.02 KN, - 33.000 zł ♦ VAT. Lubin. tel. 0501/71-98-71 
RENAULT 350 R, 1991 r., 12000 ccm, TDI, biały, webasto,el. 
otw. szyby, szyberdach, z naczepą skrzyniową Freuhaf,
3-osiową, szeroki rozstaw, dł. 12.9 m. burty aluminiowe, pa
raboliczny resor, nie eksploatowany w Polsce, sprowadzony 
z Francji, zestaw, razem lub osobno, - 41.000 zł. Lasocin, tel. 
090/33-67-42,0501/33-6742
RENAULT EXPRESS, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, biały, 
blaszak, 2 osoby + 550 kg, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-1348
RENAULT MAJOR, 1991 r.. 13000 ccm, turbo D, biały, na 
poduszkach, oryginalna hydraulika, udokumentowane pocho
dzenie, stan b. dobry, faktura VAT, - 32.000 zł. Kłodzko, tel. 
0602/45-34-55
RENAULT MAJOR R340, 1992 r., 600 tys. km, biały, stan 
ogólny dobry, silnika i podzespołów b. dobry, ważne badania 
do przewozu materiałów niebezpiecznych, • 32.000 zt (neU 
to). Świdnica, tel. 074/850-56-16,0601/79-25-31 
RENAULT MAJOR R340 Ti, 1995 r., 550 tys. km ciągnik sio
dłowy, 2 poduszki pow., ABS, duża kabina, - 42.000 zł + VAT. 
Lubin, tel. 0501/71-98-71
RENAULT MASTER, 1982 r, 2500 ccm, diesel stan dobry, -
5.500 zł. Oleśnica, tel. 071/399-0042
RENAULT MASTER, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, 
wysoki, silnik w b. dobrym stanie, zarejestrowany na 6 osób, 
-12,500 zł. Strzegom, tel. 074/855-25:32,0601/85-86-81 
RENAULT MASTER, 1993 r., 97 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, blaszak, długi, przegroda ćelna, alarm. RO, opony 
zimowe, hak, serwo, - 26.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/75-09-10 . \  ' p  V  '
RENAULT MASTER, 1994 r.,'12. tys. km, turbo D, biały, stan 
silnika i błacharki b. dobry, sprowadzony w całości, kontener, 
chłodnia, wym. 4.60 x 3.10 x 2.20m, udokumentowane po
chodzenie, faktura VAT, - 30.000 Zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/45-34-55
RENAULT MASTER. 1999 r., 30 tys. km, 2800 ccm, TDI, bia
ły, wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, 9-oso
bowy, stan idealny,156.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
RENAULT MASTER. 1999 r., 96 tys. km. 2800 ccm, DTi, bia
ły, podwójna kabina *  skrzynia ład! o wym. 3x2.05 m, ład. 
1380 kg. aluminiowe burty, wspomaganie, poduszka powietrz
na, radioodtwarzacz, el. otw. szyby, el. reg. świateł, el. reg. 
lusterka, c. zamek *  pilot, - 49.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/732-00-58,0609/28-92-48 
RENAULT RAPID, 1990 r.. 1400 ccm, benzyna, biały, katali
zator, cały oszklony, 5-osobowy. RM, bez wypadku, hak, -
8.500 zł. Wschowa, teł. 065/540-10-76,0603/54-85-14 
RENAULT RAPID. 1992 r., 141 tys. km, benzyna, biały, 2-oso
bowy, zarejestrowany, ńowe opony, stan dobry, -.9.500 zł. 
Żernikl Wrodawskie, tel. 071/311-33-04
RENAULT RAPID, 1992 r., 190 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, oszklony, 5-osobowy, bfasząk, hak, techn. sprawny, 
garażowany, - 10.500 zł lub zamiana. Legnica, tel. 
076/854-72-28,0603/3144-54 
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biały, bla
szak, 2 osoby + 500 kg, uchylna klapa w tylnej części dachu, 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 12.500 
zł. Lubin, tel. 076/846-0846
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, bia
ły, model z listopada, 5-osobowy, blaszak, katalizator, uchyl
ny dach, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I właściciel w 
kraju, pełna dokumentacja, - 12.500 zł lub zamiana. Turek, 
tel. 063/279-9346 w godz. 8-18,0600/32-1144 
RENAULT RAPID, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, 5-osobowy, oszklony tył, ład. 700 kg, central
ny zamek, poduszka pow., bez wypadku, sprowadzony w ca
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łości, inst. gazowa na gwarancji, - 15.000 zł. Pomocne, tel. 
076/870-89-87
RENAULT RAPID, 1996 r., 165 tys. 1tm, 1900 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, ładowność 500 kg, centralny zamek, RM, -
16.500 zł lub zamienię na osobowy Punto, Fiesta, Corsa die
sel z dopł. Otmuchów, tel. 077/431 -56-50
RENAULT RAPID, 1996/97 r.,-1900 ccm, diesel blaszak, 
wspomaganie, centralny zamek + pilot, el. otw. szyby, -19.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 784-25-73, 
0601/72-08-77
RENAULT TRAFIĆ, 1988/91 r., 130 tys. km, benzyna, biały, -
7.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-48-90
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 127 tys. km, 2160 ccm, biały, 
oszklony, zadbany, zarejestrowany na osobowo - dostawczy, 
- 9.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-77-45 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r.. 1700 ccm, E+gaz, biały, zadba
ny, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 9.600 zł lub zamienię na 
osobowy, do 1600 ccm, chętnie tańszy. Wrocław, tel. 
0601/08-05-59
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 190 tys. km, 1700 ccm, benzyna 
instalacja gazowa, zarej. na 9 osób, bez foteli', do drobnych 
napraw kosmetycznych, dużo cżęści, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-25-64
RENAULT TRAFIĆ MAXI, 1990 r„ 195 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, ład. 980 kg ♦ 6 osób, • 10.500 zł (możliwe raty). 
Złotoryja, tel. 076/878-49-60,0607/56-37-56 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, 
9-osobowy - 3.200 DEM+ cło. Krapkowice, tel. 077/466-45-56 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 2500 ccm, diesel oszklony, przed
łużony, 9-osobowy • 3.300 DEM + cło. Opołe, tel. 
077/466-45-56 .
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, alarm, ł właściciel, 3-osobowy, -17.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/97-75-86
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 160Ntys. km, 2100 ccm, diesel
3-osobowy *  1390 kg, hak, RO, maks. długi i wysoki, prze
gląd do 04.2002 r, -16.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/20-08-06 
RENAULT TRAFIĆ. 1996 r., 70 tys. km 2T00 cćm. diesel, 
biały, w”kraju ód roku, krótki,-niski! łaT840 kg + 3 osoby, stan 
b. dobry, - 22.000 zł. Skokowa, gm. Prusice, tel. 
071/312-65-21; 0608/84-21-43 
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 55 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały, wysoki, oszklony do połowy, ład. 900 kg ♦ 3 osoby, hak, 
poduszka pow., RO, wspomaganie kierownicy, dodatkowo 
komplet zimowych kół, bez wypadku, możliwa przeróbka na 
model 6-osobowy ♦ ład. 600 kg, stan b. dobry, • 32.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-75-50,0607/57-40-06 
ROBUR, 1979 r. kontener blaszany, - 4.000 zł. Solniki Wiel
kie. tel. 071/31̂ 5-59-70
ROBUR LD 3001,1986 r., 50 tys. km, 3927 ccm, diesel, nie
bieski, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 4.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, ciągnik Władimirec C-24. Ruszów, 
tel. 075/771-42-12
ROBUR LD 3001,1988 r., 120 tys. km skrzyniowy, plandeka, 
w ciągłej eksploatacji, - 4.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-18-07, 
0604/66-89-63
ROBUR, 1990 r., diesel, zielony, skrzyniowy, oplandekowa
ny, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
ROBUR LD 3000,1991 r., 3345 ccm, żółty, nowe burty, stan 
dobry, • 5.500 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy. Ścinawa, 
tel. 076/843-64-61
SCANIA 113,1989 r., 920 tys. km, turbo, biały, stan techn. b. 
dobry, po wymianie oleje, filtry, stan opon, akumulatora do
bry, blokada mostu, centralny zamek, el. otw. szyby, - 28.000 
zł lub wydzierżawię. Mysłakowice, tel. 075/643-94-44, 
0502/55-90-51
SCANIA 113, 1993 r., 380 KM ciągnik siodłowy, przebieg
1.000.000 km • 28.000 DEM + cło. Berlin, Sulechów, tel. 
0049/17-15-22-56-68,068/385-00-31 
SCANIA 124 R, 1997 r., 500 tys. km, 400 KM ciągnik siodło
wy • 70.000 DEM + cło. Berlin, Sulechów, tel. 
0049/17-15-22-56-68,068/385-00-31 
SCANIA 141 LBS, 1980 r., 14000 ccm, czerwony, po remon
cie silnika, 3-osiowy, 1 oś podnoszona, ogrzewanie stacjo
narne, tachograf, - 22.000 zł. Kozieniec, tel. 074/815-82-27 
SCANIA 142 M, 1985 r., 850 tys. km, V8, niebiesko-czerwo- 
ny, nowe opony i akumulatory, spoilery, zawieszenie pneu
matyczne, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, • 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/65-50-58
SEAT INCA, 1996 r., 1900 ccm, SDI, biały, 2 poduszki pow., 
wspomaganie kier., 5-osobowy, oszklony, ład. 600 kg, -19.000 
zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35 
SEAT INCA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie kier., RO, central
ny zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lok, - 19.800 zł. Leszno, tel. 
0609/24-97-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AG0209 www.autogielda.com.pl)
SEAT TERRA, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, II właściciel, silnik VW, ku
piony w salonie, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0605/36-95-55 
SEAT TERRA, 1994 r., 100 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
zarejestrowany do 2002 r., stan dobry, -10.000 zł. Radwani
ce, tel. 076/831-14-06
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1992 r., 70 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, bordowy, plastikowa zabudowa, blaszak, alum. fel
gi, stan b. dobry, - 6.500 zł. Borek Wlkp., tel. 065/571-60-61 
SKODA FAVORIT PICK-UP. 1992 r., 1300 ccm, biały, - 4.700 
zł. Wschowa, tel. 065/540-12-41 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, niebieski, ład. 575 kg, instalacja gazowa, stan b. 
dobry, -15.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-21-15 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, granatowy, • 18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r„ 74 tys. km, 1300 ccm, 
HPI, biały, immobilizer, RO, stan b. dobry, -17.000 zł lub za
mienię na osobowy albo osobowo-dostawczy. Świdnica, tel. 
074/851-47-22
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, bez wypadku, serwisowany, nowe amortyza
tory i przednie opony, faktura VAT, I właściciel, stan b. dobry, 
-16.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1998 r., 1900 ccm, diesel, biały, -
18.500 zł. Wrocław, tel. 0501/34-01-20
SKODA FELICIA PICK-UP, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, 
diesel przejęcie leasingu, 23/raty do spłacenia, • 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/83-83-80
SKODA LIAZ 706 RT. 1973 r., 16000 ccm, niebieski, wywrot
ka, po remoncie, stan opon dobry, • 4.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-50-04.0609/35-78-22,076/818-54-81 
SKODA LIAZ, 1978 r., diesel, niebieski, wywrotka, podwyż
szony, wywrót na 3 strony, stan dobry, zarejestrowany na 10 
ton + przyczepa sztywna 10 ton, samochód cena - 3000 zł, 
przyczepa - 1500 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-99 
SKODA LIAZ MTS-24,1980 r., niebieski, 3-stronna wywrot
ka, zarejestrowany + części zapasowe, - 8.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-67-68,0601/79-94-98 
SKODA LIAZ MTS-24,1980 r., niebieski, wywrotka, półbiegi, 
nowa pompa wtryskowa, w ciągłej eksploatacji, • 7.400 zł lub 
zamiana na auto osobowe lub inne oferty. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-74-63,0602/59-35-51 
SKODA LIAZ MTS, 1985 r. samowyładowcza, silnik i przed
nie zawieszenie po remoncie kapitalnym, koła bezdętkowe, 
stan b. dobry, • 10.000 zł. Lubawka, tel. 075/741-19-43 
SKODA LIAZ MTS-24,1987 r. techn. sprawny, nowe opony, •
11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/885-52-01
STAR, 1979 r. wywrotka ♦ dźwig HDS, techn. sprawny,*zare
jestrowany, z możliwością pracy, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
0501/06-62-86
STAR 1142,1990 r., 150 tys. km, popielaty, oplandekowany, 
mało eksploatowany, spoilery, przegląd do 05.2002 r.. stan 
idealny, - 25.000 zł. Jutrosin, tel. 065/547-23-54, 
0604/68-88-77

STAR 1142,1996 r., 237 tys. km, biało-niebieski, kontener, -
39.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, teł. 0601/72-12-09 
STAR 1142, t997 r., 170 tys. km, biały, nowe opony. skrzy- 
niowy, oplandekowany, stan techn. b. dobry, • 60.000 zł. Le
gnica, tel. 0604/56-81-00
STAR 1142 L, 1997 r., 220 tys. km, 6842 ccm wym. 
720x245x230 cm, oplandekowany, spoilery, przedłużony, bez 
wypadku, I właściciel, • 44.000 zł ♦ VAT. Lubań, tel. 
0602/59-43-21
STAR 200, S-359, turkusowy, 3-stronny wywrót, skrzynia ład.
0 dł. 4.35 m, burty o wys. 80 cm, przegrody na węgiel, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 3.500 zł. Dębska Kuźnia, gm. 
Chrząstowice, tej.' 077/421-85-07,0603/28-52-78
STAR 200,1977/99 r., zielony, kabina nowego typu, tacho
graf, po remoncie kapitalnym silnika, nowa skrzynia ład., stan 
b. dobry, - 6.700 zł lub zamienię na osobowy. Paczków, tel. 
0608/68-16-42 r
STAR 200 W, 1978 r., zielony, samowyładowczy, nowe opony
1 most tylny, po remoncie silnika. - 6.000 zł. Lubań, teł. 
0602/38-80-82
STAR 200,1979 r., niebieski, .na chodzie", nowe akumulato
ry, zarej. • 4.000 zł lub zamienię na osobowy, bus. Olszany, 
tel. 074/855-71-68
STAR 200, 1979/95 r., 6800 ccm, diesel, zielono-niebieski, 
kabina nowego typu, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0604/64-86-43 
STAR 200,1980 r., LEYLAND, groszkowy, wywrotka 3-stron
na, po lakierowaniu kabiny i naprawie skrzyni ładunkowej, 
opony radialne, stan b. dobry, - 4.500 zł. Ciechanów 10, gm. 
Jemielno, tel. 065/544-75-58
STAR 200 C, 1980 r., S-359 ciągnik siodłowy, naczepa z wy
wrotem, stan b. dobry • 6.800 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20 
STAR 200 W, 1981 r., 100 tys. km, 6000 ćcm, diesel, żółty, 
wywrotka, po remoncie kapitalnym, - 6.Ó00 zł., tel. 
0604/97-98-07
STAR 200 3W, 1981 r., 51 tys. km, 6842 ccm, zielony, wy
wrotka, w.ciągłej eksploatacji, stan tech. dobry, przegląd do
10.2001 r, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 355-37-20,0501/10-94^21 

^TAR 200,1982/., SW-400, turbo po remoncie silnika i bla- 
‘ĆfiarkT/nowe opónjnyirt€7 - TS.OOtTzł." TofaaśZflW"BtJtrtet:' 
076/818-94-66,0606/75-05-31
STAR 200,1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzynia ładunko
wa (6 t), po remoncie, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
10.2001 r. + przyczepa D-633 z 88 r.. ład. 61, razem lub osob
no • 6.000 + 3.000 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09
STAR 200,1984 r., diesel, kolor groszkowy, skrzyniowy, nowe 
akumulatory, alum. burty, dł. skrzyni ładunkowej 4.8 m, stan 
dobry, nie wymaga napraw, w ciągłej eksploatacji, • 9.000 zł 
lub zamienię na Mercedesa 407,508, VW LT. Strzegom, tel. 
074/855-09-50
STAR 200,1984 r., - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200, 1984 r. chłodnia, - 9.500 zł. Brzeg, tel. 
077/411-22-60, 0604/13-52-63 
STAR 200,1984 r. wywrotka, po kapitalnym remoncie, w cią
głej eksploatacji, - 6.000 zł ♦ VAT. Wałbrzych, tel. 
074/848-61-81
STAR 200,1984 r., zielony, wywrót na 3 strony, - 4.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-24 
STAR 200,1985 r. izoterma, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
STAR 200 3W, 1986 r, 10 tys. km, 6800 ccm, zielony, wy
wrotka, po remoncie silnika, ukł. kierowniczego, hamulcowe
go i skrzyni ład., kabina nowego typu, stan techn. b. dobry, -
12.500 zł. Świebodzice, tel: 074/854-05-95,0601/72-24-77 
STAR 200,1987 r., - 6.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-42-24 
STAR 200 C, 1987 r. ż naczepą - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-20-85 4
STAR 200,1987 r., SW-400 turbo, zielony, skrzyniowy, kabi
na nowego typu z trzema wycieraczkami, wspomaganie, nowe 
opony, tachograf, dodatkowo hydraulika do wywrotu z kipe- 
rem, - 9.000 zł lub zamienię na osobowy, możliwa dopłata. 
Bogatynia, tel. 075/773-83-08,0607/10-65-49 
STAR 200 SKŁADAK, 1987 r., 80 tys. km. 6842 ccm, Leyland 
skrzyniowy, ład. 6 1, stan dobry, - 6.000 zł + VAT. Lubań, tel. 
0602/59-43-21
STAR 200 3W, 1987 r., S-359, pomarańczowy, oryg. 3-stron
na wywrotka, krótka, ład. 5t. blok żeliwny, • 5.900 zł. Polska 
Nowa Wieś. tel. 077/464-62-80 w godz. 18-22 
STAR 200,1988 r., 30 tys. km, diesel, niebieski, składak, ta
chometr, stan idealny, • 8.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/46-84-60
STAR 200,1988 r., 125 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie kierownicy, tachograf, po remoncie, 
dużo nowych części, • 7.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-21-19,0502/60-89-44 
STAR 200,1988 r., 50 tys. km po remoncie silnika, spoiler 
dachowy, aktualny przegląd, w ciągłej eksploatacji, nowa pom
pa wtryskowa, - 8.500 zł. Mirków, tel. 071/315-27-69 
STAR 200,1988 r., niebieski, skrzyniowy, bez plandeki, lega
lizowany tachograf, wspomaganie, stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, - 9.000 zł lub zamienię na osobowy lub trucka. 
Szczytna, tel. 074/868-37-20,090/69-52-12 
STAR 200,1988 r., S-359, czerwony, izoterma, wspomaga
nie, stan dobry, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-44-66, 
0606/21-52-21
STAR 200, 1988 r., S-359, zielony, skrzyniowy, plandeka, 
wspomaganie, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 2002 r, -
15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-44-65
STAR 200,1988 r., zielony, przystosowany do przewozu pi
skląt (wentylacja, ogrzewanie), • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
STAR 200,1988 r., 90 tys. km, 6842 ccm, diesel, siwy, skrzy
niowy, wspomaganie, ład. 6 1, przegląd do 03.2002 r., techn. 
sprawny, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-04-84, 
0607/29-68-48
STAR 200, 1989 r. stan dobry, ważny przegląd, • 5.000 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-92-85
STAR 200,1989 r. stan b. dobry, -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/28-98-80
STAR 200 3W, 1990 r., zielony, po remoncie kapitalnym w 
2001 r., oryg, wywrotka, wszystkie podzespoły 2000, opony 
nowe, wspomaganie, stan b. dobry - 15.000 zł. Kochlice, tel. 
076/857-02-45
STAR 200,1994 r., 6842 ccm, zielony, składak, wspomaga
nie kierownicy, tachograf, skrzynia ład. 5.65 x 2.20 m, stan 
dobry, • 6.000 zł lub zamienię na Poloneza Trucka. Chojnów, 
tel. 076/818-60-42 po godz. 19 
STAR 200, 1994 r. nowe opony, skrzynia ład. o dł. 5.45 m 
(przedłużona), - 15.000 zł. Janowice, woj. legnickie, tel. 
0603/68-95-08
STAR 200 L, 1994 r., zielony, oplandekowany, dl. 530 cm, 
szer. 230 cm, -14.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-15-44 
STAR 244 RS, 1982 r. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, •
16.000 z ł.., tel. 071/393-93-91
STAR 244,1988 r., szary, dłużyca do drewna, bez przyczepy, 
nowy most i resor, silnik z 94 r, -11.000 zł lub zamienię. Jele
nia Góra, tel. 075/761-33-51
STAR 266,1975 r., zielony, do przewozu dłużycy + przycze
pa - 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-06-32 
STAR 266,1978 r., 30 tys. km zestaw do przewozu dłużycy, 
techn. sprawny w 100%, możliwość sprawdzenia w lesie, -
14.000 zł. Bielawa, teł. 074/833-01-84
STAR 28,1972 r., 6800 ccm, niebieski, skrzyniowy, plande
ka, radio, wspomaganie kier., hak, nowa kabina Stara 200, 
rama Stara 28. wym.: 450x220x200 cm, - 9.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/735-16-17,0601/95-68-88 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0213 
www.autogielda.com.pl)
STAR 28,1974 r., 50 tys. km, czerwony, na podzespoach Stara 
200, plandeka, wspomaganie, nówy typ kabiny, silnik po re
moncie, oraz przyczepa D-50 z 1986 r., stan dobry, - 4.200 zł. 
=agad, tel. 068/477-17-32

STAR 28,1975 r. po remoncie, po lakierowaniu, nowe opony, 
w ciągłej eksploatacji, - 4.200 zł. Brzeg, tel. 077/411-15-55 
STAR 28,1975 r. .na chodzie’, akumulatory i opony w stanie 
b. dobrym, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 367-12-37. do godz. 15 
STAR 28 3W. 1977 r., zielony, wywrotka, krótka skrzynia, po 
regeneracji osi przedniej, okładzin i cylinderków, stan techn. 
b. dobry, - 3.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-59-67 
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., 58 tys. km, Leyland, zielony, skrzyniowy, 
oplandekowany, opony stan dobry, zarejestrowany, w ciągłej 
eksploatacji, stan techn. b. dobry, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/38-54-24
STAR 28, 1979 r. wywrotka, dźwig HDS, zarejestrowany, z 
możliwością pracy, techn. sprawny, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
0501/06-62-86
STAR 28, 1980 r., SW-400, • 3.200 zł. Sławoszowice, gm. 
Milicz, tel. 0604/66-82-51
STAR 28,1982 r., Leyland skrzyniowy, nowe opony i akumu
lator, - 3.000 zł. Oława, tel. 071/313-68-78 
STAR 28,1983 r. dźwig HDS, po remoncie, stan b. dobry, •
5.500 zł. Krapkowice, tel. 077/466-03-30,0607/46-31-20 
STAR 28,1985 r.. diesel, zielony, izoterma, światła w zderza
ku, stan opon i akumulatora b. dobry, w ciągłej eksploatacji, -
4.500 zł. Legnica, tel. 076/722-69-12,0603/08-68-89 
STAR 28,1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, • 15.000 
zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52
STAR 29,1973 r., SW 400, zielony, wspomaganie, tylny most 
.Autosan", kabina po remoncie, stan dobry, - 6.000 zł. Siero- 
szowice, gm. Radwanice, tel. 831-12-67 
STAR 29,1977 r., SW-400, niebieski, skrzyniowy, po remon
cie kabiny, stan silnika b. dobry, • 3.200 zł. Legnica, tel. 
0603/83-40-66
STAR 29, 1981 r. izoterma, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
STAR 29,1982 r., SW-400, Leyland skrzyniowy, stan b. do
bry, - 5.000 zł lub zamienię na Fiata 126p z roku 1992. Pisko-, 
rzyna, gm. Wińsko, tel. 071/389-85-74,0600/28-90-53 
STAR 29, 1982 r. furgon, skrzyniowy, nowe opony, techn. 
sprawny, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
STAR 742,1993 r., 250 tys. km, czerwony, skrzyniowy, oplan
dekowany, • 25.000 zł. Legnica, tel. 0604/56-81-00 
STAR 742, 1993 r. ład. 3,5t, ważny przegląd techn., nowe 
opony i akumulatory, alum. burty, oplandekowany, stan techn. 
b. dobry, - 22.000 zł. Platerówka, tel. 075/722-16-89, 
0604/38-79-27
STEYR 1490,1975 r. 3-stronna wywrotka, po odnowie, - 8.000 
zł. Gniechowice, teł. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
SUBARU LIBERO, 1988 r., 1200 ccm, brązowy metalic, szy
berdach, 7-osobowy, alum. felgi, 5-biegowy, niskie opłaty f  
drugi w częściach, - 8.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-42-74, 
0608/55-12-31
SUZUKI CARRY ST 80K, 1982 r., 800 ccm. biały, plandeka, 
ład. 500 kg, stan dobry, - 5.200 zł. Żagań. tel. 0604/09-39-67 
SUZUKI CARRY BUS, 1985 r., 791 ccm. benzyna, czerwony, 
RM + wzmacniacz, stan dobry, po remoncie silnika, po wy
mianie świec, filtrów, oleju, płynu, amortyzatorów i klocków, 
stan techn. b. dobry, maks. zużycie paliwa 61/100 km, • 6.200 
zł. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
SUZUKI CARRY SUPER, 1985 r., 791 ccm. benzyna, czer
wony, minibus, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, 
po wymianie świeć, oleju, filtrów, płynu i amortyzatorów (gwa
rancja). RO + wzmacniacz ♦ głośniki 100 W, zadbany, • 5.500 
zł. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
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 
SYRENA BOSTO, 1970 r., 842 ccm, biały, sprawny, bliźnia
cze koła, biegi w podłodze, hak, *  części, stan techn. b. do
bry. * 700 zł. Siechnice, tel. 071/311-59-67,0608/10-38-95. 
SYRENA BOSTO R-20,1973 r., 842 ccm, niebieski, zareje
strowany, - 650 zł lub zamienię na motocykl Junak, do re
montu. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-16 
TARPAN 237 S, 1990 r. skrzyniowy, kabina 3-osobowa, po 
remoncie silnika, zawieszenia przedniego, blacharki, podze
społów, stan b. dobry, - 2.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-10
TATRA. 1987 r., 150 tys. km, czerwony, po wymianie reso
rów, łożysk, akumulatora, rozrusznika, sprzęgła, dużo nowych 
części .♦ przyczepa Brandys, koła balony, po remoncie, -
42.000 zł. Wrocław, teł. 0602/48-87-89 
TATRA 815 S1.1983 r.. 15825 ccm. czerwony,.- 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/80-06-95
TATRA 815 S3,1985 r., 15825 ccm, diesel, czerwony, stan 
dobry, akumulatory na gwarancji, po remoncie hamulców, 
skrzyni ładunkowej, zwolniony z VAT, • 40.000 zł. Lubin, teł. 
0604/27-11-85
TATRA 815,1986 r. 3-stronna wywrotka, po odnowie, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry, • 31.000 zł. Gniechowice, 
tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 
TATRA 815 S3, 1986 r., diesel, żółty, wywrotka 3 stronna, 
kabina z 1996 r., opony bezdętkowe, stan b. dobry + przycze
pa Brandys z 1992 r, koła balonowe, ład. 12 t, • 52.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/15-67-18
TATRA 815 S3,1987 r., 42 tys. km, diesel, czerwony, w cią
głej eksploatacji, techn. sprawny, po remoncie kapitalnym 
skrzyni biegów, zarejestrowany do 07.2001 r, - 39.000 zł. Lu
bin, tel. 076/847-96-60
TATRA 815 S3,1989 r., 300 tys. km, 15825 ccm, diesel, czer
wony, stan techn. b. dobry, eksploatowany w transporcie 
międzynarodowym, 50% zużycia opon, - 50.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-29-14
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, hydraulika, na 
balonach, ciągnik siodłowy, - 22.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
TATRA 815 2 S3, 1991 r. wywrotka, - .57.000 zł. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
TATRA 815, 1992 r. ABS, - 51.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-61-20,0604/18-63-93 8 
TATRA 815,1992 r., diesel, czerwony, wywrotka, stan b. do
bry, odstąpię leasing + pozostałe 7 rat leasingowych, - 30.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60 
TATRA 815,1993 r„ czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, kli
matyzacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 0603/71-67-11
TOYOTA HIACE, 1982 r., 2200 ccm, diesel blaszak, ład. 800 
kg, 6-osobowy, podłoga gumowana, wzmocnione resory, sil
nik i skrzynia biegów po regulacji, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/04-30-37
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, ład.
1.200 kg, wspomaganie, 3 miejsca, - 13.500 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-36-11
TOYOTA HIACE BUS, 1992 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biała, osobowo-towarowa, oszklona, zarejestrowana na 8 
osób (+1), stan techn. b. dobry + części (pompa wtryskowa, 
chłodnica do poj. 2.5 diesel i inne), - 17.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-50-48
TOYOTA HIACE,, 1992 r., 24Ó0 ccm, diesel centralny zamek,
3-osobowa, ład. 1200 kg, wspomaganie kierownicy, stan do
bry, • 15.500 zł. Oława, tel. 071/313-95-85 
TOYOTA HIACE, 1994 r., 136 tys. km, 2446 ccm, diesel, bia
ły, drzwi 2-stronnie rozsuwane, ład. 1100 kg, nowe opony, stan 
b. dobry, • 28.500 zł. Wschowa, tel. 065/549-27-21, 
0603/05-84-63
TOYOTA HILUX, 1996 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel, sza
ry metalic, 4-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek + pilot, 
alarm, immobilizer, orurowany, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-31-73,0605/70-49-12 •

_ TOYOTA LITEACE, 1983 r., 1800 ccm, diesel bagażówka,

oszklona, silnik po remoncie kapitalnym, -1.000 zł. Głuchoła
zy, tel. 0608/89-44-89
TOYOTA LITEACE, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 7-osobowy, oszklony, podwyższony dach,
5-biegowy, RM, dodatkowe ogrzewanie, hak, inst. gazowa 
.Solex\ - 13.500 zł. Wałbrzych, tel, 074/848-52-38, 
074/848-56-42
VOLVO F12,1986 r., 12000 ccm, granatowy metalic, ciągnik 
siodłowy, hydraulika/klimatyzacja, komplet spoilerów, 2 łóż
ka, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 23.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-10-43,0605/85-58-50 
VOLVO F12,1988 r., 700 tys. km, biały, przystosowany do 
wywrotu, duża kabina,-2 łóżka, TDI 380 KM, stan b. dobry, - 
•32.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 074/867-16-32,0608/79-97-65 
VOLVO F12 360,1992 r., biały, ciągnik siodłowy, nowe opo
ny, pełna hydraulika, stan b. dobry, - 48.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
VOLVO F12 GLOBE, 1993 r., 650 tys^km, biały, ciągnik sio
dłowy, 400 KM, poduszki, - 55.000 zł + VAT. Reda, tel. 
058/561-40-74
VOLVO FH12,1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, bez wy
padku, poduszki, klimatyzacja, Webasto, stan dobry, - 68.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71. 
VOLVO FL10,1992 r,, 400 tys. km, 320 PS, granatowy, cią
gnik siodłowy, klimatyzacja ADR, pneumatyczne zawiesze
nie, przystawka na skrzynię, stan idealny, • 43.000 zł + VAT. 
Ostrzeszów, tel. 062/732-01-55 
VOLVO FL615,1997 r., 130 tys. km, żółty, skrzyniowy, kabi
na odchylana, plandeka celna, • 106.000 zł. Ziębicę, tel. 
0604/24-39-78
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna .ogórek', sprawny, 
zarejestrowany na 8 osób, - 1.500 zł lub zamienię na sprzęt 
audio, samochodowy. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-97, 
0605/07-02-21
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, pomarańczowy, zarej. 
na 8 osób, 750 kg, .na chodzie’ , nowy akumulator -1.700 zł. 
Udanin, tel. 0606/18-61-57
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, po kapitalnym remon
cie, ład. 800 kg, 3-osobowy, oszklony, RM, zarejestrowany, 
estetyczny wygląd, w ciągłej eksploatacji, - 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-50-74
VW CADDY, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie, roleta, relingi, immobilizer, radio, -12.900 
zł (możliwe raty). Wilkowyja, tel. 0601/57-35-88 
VW CADDY, 1990 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, • 7.800 zł. 
Jordanowo, tel. 0604/05-60-46 
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDi, biały, blaszak, 2-osobo
wy, wspomaganie, udokumentowane pochodzenie, hak, stan 
b. dobry, - 22.500 zł. Nysa. tel. 0606/26-63-23 
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, immobili
zer, RO, - 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 
VW CADDY, 1998/99 r„ 1900 ccm, SDi, czerwony, - 25.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW CADDY, 1999 r„ 75 tys. km, 1900 ccm, SDI, biały, bla
szak, 2-osobowy, ład. 625 kg, stan idealny, - 27.000 zł. Opo
le. tel. 0602/85-64-23
VW LT 28.1980 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, po remoncie 
i malowaniu, stan b. dobry, skrzyniowy, wym. 380x220x200, 
plandeka, owiewka, ekonomiczny, na prawo jazdy kat. B, prze
gląd do 03.2002 r. - 6.200 zł. Kraszków, gm. Międzybórz, tel. 
0609/53-42-88, 0503/38-28-78 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna, pomarańczowy, stan 
dobry, oszklony, podwyższony, - 7.000 zł lub zamienię na 
osobowy, w tej cenie, mniejszy, z dopłatą. Oława, tel. 
071/313-49-16,0502/37-63-21 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna el. reguł, reflektory, do 
kapitalnego remontu, • 2.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/360-62-97,0602/83-81-67 
VW LT 28. 1981 r., 2400 ccm. diesel, zielony, ład. 980 kg. 
biały dach, po remoncie silnika, - 8.500 zł., tel. 065/513-48-27, 
0601/77-97-40
VW LT 28, 1985 r., 340 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, -
8.500 zł lub zamienię na osobowy, z 1998 r., dopłacę. Wro
cław, tel. 071/322-18-60
VW LT 28,1988 r. podwyższony, przedłużony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 16.000 zł. Wrocław, teł. 
0602749-01-58
VW LT 28, 1989 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyższony, 
przedłużony, stan dobry, • 14.900 zł lub zamienię na osobo
wy. Sława, tel. 0609/42-39-12
VW LT 28,1989/90 r., 280 tys. km, 2400 ccm. turbo D. biały, 
przedłużony, kabina 3-osobowa, hak, przegląd do 02.2002 r., 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
349-18-61, 0605/57-82-25
VW LT 28,1991 r., 165 tys. km, 2000 ccm, biały, inst. gazowa, 
9-osobowy, do poprawek lakierniczcyh, stan techn. b. dobry, 
- 9.500 zł. Lipiny 47, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-60-18, 
0607/65-57-99
VW LT 28, 1992 r., 180 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały,-
15.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
VW LT 28 MAXI, 1993 r., 201 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kierownicy, RO, blaszak, nowe opony, udoku
mentowane pochodzenie, stan b. dobry, • 23.000 zł lub za
mienię na Poloneza Trucka. Wrocław, tel. 0605/22-85-55 
VW LT 28, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
długi, wysoki, stan techn. dobry, 5-biegowy, wspomaganie, 
hak, II właściciel, kompletna dokumentacja, po remoncie za
wieszenia, nowe sprężyny, • 19.250 zł lub zamienię na VW 
Transporter. Wrocław, tel. 328-88-13,0605/34-61-20 
VW LT 28,1994 r., 200 tys. km, 2400 ccni, turbo D, szary, 
maxi, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, faktura VAT, -
26.000 zł. Syców, tel. 062/582-01-77,0601/70-96-43
VW LT 28 MAXI FURGON, 1994 r„ 235 tys. km, 2400 ccm, 
turbo D, biały, ściana celna, alarm, hak, wspomaganie kie
rownicy, serwisowany, I właściciel w kraju, udokumentowany 
przebieg, faktura VAT, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-92-22, 
0601/47-38-90
VWLT 28,1995 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, niebieski, 
bez wypadku, długi, - 27.500 zł. Wieruszów, tel. 062/581 -05-95 
po godz. 18, 784-25-73,0601/72-08-77 
VW LT 35,1976 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, bliźnia
cze koła, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/850-67-08 
VW LT 35,1986 r., 1600 ccm, turbo D serwo, hak, nowy silnik 
-1.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/17-93-92-06-14 
VW LT 35, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, maks. 
przedłużony 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
VW LT 35,1996 r., 300 tys. km. 2500 ccm. TDi, biały, blaszak, 
średni, wysoki, wspomaganie, ABS, ABD, - 40.000 zł. Lubin, 
tel, 0603/64-64-14
VW LT 35 MAXI, 1997 r., 203 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie, ład. 1460 kg +-3 osoby, - 48.000 zł (netto) ♦ 
VAT od faktury. Kalisz, tel. 062/767-30-59 wieczorem, 
0602/11-25-78
VW LT 35,-1998 r., 108 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, ABS, 
wysoKi, średnioprzedłużony, bez wypadku, książka serwiso
wa, do sprowadzenia z Niemiec, VAT, • 41.500 zł (z cłem i 
transportem). Legnica, tel. 0607/35-47-11 
VW LT 35, 1998 r., 75 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, pełne 
jwyposażenie, • 54.500 zł. Oława, tel. 071/313-38-80, 
0601/53-99-68
VW TRANSPORTER T2,1979 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 
oryg. podwyższony, stan dobry • 6.800 z, lub zamieni) na VW 
busa, na biaych tablicach. Szprotawa, tel. 068/376-32-71 
VW TRANSPORTER, 1979 r., 150 tys. km. 1600 ccm, Pb/, 
wiśniowy, blaszak, w ciągłej eksploatacji, 3 osoby + 900 kg, 
przegroda, stan dobry, sprowadzony w całości, alarm *  pilot,

OPONY PROD. ROSYJSKIEJ
8.25 - R20/12, 23.5 - 25/20 TT 
9.00 - R20/12, 18.00 - 25/32 TT
11.00 - R20/18, 26.5-25/28 TT 

21 .00 -33 /32  TT
tel. 071/373-72-15, 373-72-18

OPOH343
5-biegowy, - 3.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-66-61, 
0602/11-04-88
VW TRANSPORTER BUS, 1980 r., 2 tys. km, 1600 ccm, bo- 
xer, niebieski, po remoncie blacharki, po remoncie silnika, po 
lakierowaniu, - 5.900 zł lub zamienię na kombi - do 2.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/840-12-92 
VW TRANSPORTER FURGON, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, 
biały, max. podwyższony, stan dobry - 3.800 zł. Lubin, tel. 
076/842-13-16
VW TRANSPORTER, 1980 r, 2000 ccm, czerwony, oszklo
ny, miejsc 3+5 lub 1300 kg, podłoga aluminiowa, stan silnika 
dobry, ważne OC i przegląd, do poprawek lakier. - 3.500 zł. 
Nysa, tel. 0602/29-5^-20
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1980 r., 1600 ccm ład. 1 t.
9-osobowy, stan dobry, oszklony, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/787-46-04,0606/47-08-36 
VW TRANSPORTER BUS. 1981 r.. 120.tys. km. 1600 ccm, 
szary, po remoncie silnika, stan dobry, oryg. lakier, • 4.700 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/332-70-90 
VW TRANSPORTER T2,1981 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 
osobowo-towarowy, cały oszklony, - 6.500 zł. Leszno, tel. 
065/527-00-54
VW TRANSPORTER 251,1981 r„ 2000 ccm, boxer, brązo
wy, stan techniczny dobry, blacharki b. dobry. - 4.300 zł. Wro
cław, tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 200Ó ccmrńiebieski,9-osbbo '̂ 
wy lub 970 kg ład, - 4.900 zł lub zamiana na osobowy. Kalisz, 
tel. 062/761-45-14, 0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER, 1982 r„ 1600 ccm, granatowy, blaszak.
3-osobowy, przegroda celna, radio, techn. sprawny, - 4.900 
zł lub zamienię na samochód osobowy, możliwa dopłata. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
VW TRANSPORTER T2,1982 r„ 1600 ccm, diesel, wrzoso
wy, przeszklony, 9 miejsc siedzących, ład. 900 kg, stan silni
ka i blacharki b. dobry, - 8.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
VW TRANSPORTER T2,1982/92 r., 1600 ccm. boxer, grana
towy, 3-osobowy, blaszak, po remoncie silnika, + 2 silniki na 
części, do regulacji gażnika i sprzęgła, sprawny, kompletna 
dokumentacja, - 4.300 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 
077/410-31-62
VW TRANSPORTER T2,1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, po 
remoncie, przegroda celna, przegląd do 05.2002 r, - 6.800 zł. 
Kwietniki, tel. 0603/23-49-02
VW TRANSPORTER, 1983 r., 1900 ccm, benzyna, niebieski, 
instalacja gazowa, butla 130 I. hak, 3-osobowy, zadbany + 
części, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/17-31-41 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, 6-osobowy, ład. 995 kg, - 10.000 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-43-80
VW TRANSPORTER BUS, .1987 r„ 1600 ccm, turbo D, nie
bieski, przeszklony, 8 osób, kpi. siedzeń, po remoncie silni
ka, -10.500 zł. Legnica, tel. 076/852-43-73,0601/79-98-02 
VW TRANSPORTER T2,1987 r., 198 tys. km, 1600 ccm. die
sel, biały, oszklony, 8-osobowy, dużo nowych części, do ma
łych poprawek lakierniczych, kompletna dokumentacja, -
6.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88,0604/72-13-43 
VW TRANSPORTER T3,1988 r., 1700 ccm, diesel blaszak. 
stan dobry, na zachodnich tablicach • 2.700 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0604/34-07-09
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1988 r., 73 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, zielony, oszklony, 9-osobowy, kupiony w salonie w 
kraju, bez wypadku, immobilizer, 2 x ogrzewanie, atrakc. wy
gląd, -43.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-38:02 
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1600 ccm, diesel, żóHy,silnik 
bardzo dobry, blacha do drobnego remontu, nowe opony i 
akumulator, hak, 8-osobowy, oszklony, - 9.700 zł. Wrocław, 
tel. 0501/80-09-89
VW TRANSPORTER T4,1989 r„ 1700 ccm. diesel, brązowy, 
nowe opony, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-15-07 
VW TRANSPORTER, 1990 r., 2100 ccm, benzyna, szary 
metalic, MULTIVAN, 6-osobowy, webasto, stolik, 5-biegowy, 
wspomaganie kierownicy, faktura VAT, - 20.000 zł lub zamie
nię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41, 312-63-41
VW TRANSPORTER T3,1990 r., 197 tys. km. 1700 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, oszklony, 5-biegowy, ekonomiczny, RM, 
stan dobry. - 14.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-88-22 ’
VW TRANSPORTER T4.1990/91 r., 119 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, bordowy, nowe opony, - 27.000 Zł. Oława, tel.. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER T4.1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm. die
sel, pomarańczowy, blaszak z szybą w tylnej klapie, 6-oso- 
bowy, stan b. dobry, - 22.500 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-98-21,0601/89-27-09 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 157 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie, hak, stan 
idealny, - 20.000 zł lub zamienię na osobowy, tańszy. Lubin, 
tel. 0605/40-26-64
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 147 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 8-osobowy, przeszklony, wspomaganie, nowy aku
mulator, kpi. nowych opon, stan b. dobry - 26.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-66-57
VW TRANSPORTER, 1991 r„ 115 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
żółty, blaszak, podwyższony, przesuwane boczne drzwi,
4-osobowy, ład. 1.200 kg, hak hol., szyberdach, bagażnik na 
2 rowery, - 12.800 zł. Bolesławiec, tel. 0603/86-55-86
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 5-osobowy, - 20.000 zł. Pielgrzymka, woj. legnic
kie, tel. 0600/18-45-97
VW TRANSPORTER T4,1991/92 r., 168 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, oszklony, 9-osobowy, alarm, szyberdach, lusterka 
i zderzaki w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz, zagłówki, 
stan b. dobry, - 21.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 
074/855-72-23.0605/04-98-23 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 165 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, blaszak, bez wypadku, I właściciel w kra
ju, przedłużony, stan idealny - 23.900 zł lub zamienię na Ci- 
nquecento. Nysa, tel. 0602/17-1 
VW TRANSPORTER BUS T4.1992 r„ 2400 ccm, diesel, tur
kusowy, 8-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, 
radio, b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 30.500 
zł. Wrocław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, I właściciel, w kraju od 1992 r., bez wypadku, sprowa
dzony w całości, 3-ośobowy, RM. hak, kpi. dokumentacja, fak
tura VAT, - 21.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-76, 
0503/02-35-09
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 204 tys, km, 2400 ccm, die
sel. bordowy, przedłużony, przeszklony, I właściciel, wspo
maganie, pełna dokumentacja, - 26.000 zł. Kalisz, tel. 
062/762-13-87,0604/59-43-90 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, czerwony, 8-osobowy, komplet siedzeń, oszklony, dodat
kowe ogrzewanie, w kraju od tygodnia, - 24.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-67-03,0603/97-11-53 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm. die
sel, czerwony, I właściciel, bez wypadku, garażowany, wspo
maganie, alarm, oszklony, 5 osób *  980 kg, szyby uchylane.
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stan idealny,. - 22.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Pacz
ków, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1992 r., 132 tys. km, 1900 ccm, 

(Af diesel, niebieski, oszklony, 7-osobowy, hak, I właściciel, stan
• dobry, • 26.500 zł. Stara Bystrzyca, tel. 074/811 -02-24 po godz.

20
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 180 tys. km, 1900ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony do połowy, drzwi tylne, 
RO, el. reguł, reflektory, - 26.000 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/732-26-40,
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 135 tys. km, 1900'ccm, 
diesel, biały, bez wypadku, wspomaganie, komplet siedzeń, 
oszklony; webasto, w kraju od 2tygodni, stan b. dobry, kom
pletna dokumentacja, 9-osobowy, • 26.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-34-49,090/38-67-43
VWTRANSPORTER T4,1992/93 r., 197 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, biały, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, alarm 

• + pilot, ciemne szyby, spoilery, 9-osobowy, rozkładane fotele, 
atrakc. wygląd, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-71-40, 
0602/11-90-38
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie kierowni
cy, hak, webasto, alarm, bez wypadku, zarejestrowany jako 
uniwersalny, 9-osobowy łub 1155 kg, - 29.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-77-22,0604/61-86-35 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek,
8-osobowy, ciemne szyby, bez wypadku, w kraju 6 miesięcy, 
I właściciel, książka serwisowa, stan idealny, - 28.900 zł. Lu
bin. teł. 076/749-06-40,0503/79-77-11 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.,150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski, oszklony, 9-osobowy, RM, mało używany, -
31.000 zł + VAT. Otmuchów, tel. 077/431 -42-41,0603/93-67-95 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.. 151 tys. km, 2400 ccm, die
sel, butelkowa zieleń CARAVELLE, 8-osobowy, przedłużo
ny, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, automatic, el. 
reguł, lusterka, RO, hak, aluminiowe felgi, 5, oszklony, stan b. 
dobry, - 30.500 zł. Sobótka, tel. 0717316-22-14,0601/78-23-69 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm, die
sel, bordowy, blaszak, zabudowany, RO, alarm, oznakowa
ny, hak, stan dobry, - 25.000 zł. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 
076/878-10-25
VW TRANSPORTER T4,1993/94 r„ 170 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, podwójna kabina, wspomaganie.hak, radio, bliź
niacze koła, - 24.000 zł. Góra, tel. 065/543-49-67, 

|  0607/71-74-02
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 ca
łości, kompletna dokumentacja, lodówka, stolik, rozkł. kana
pa, fotel obrotowy, podłokietniki, halogeny, dużo dodatków, 
nie eksploatowany w kraju, stan idealny, • 41.000 z ł , kup. 
zwoln. z opł. skarbowej. Lubań, tel. 075/722-44-02, 
0608/25-36-94 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0217 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 103 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D, biały, multivan, 7-osobowy, stolik, alarm, centralny za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alum. fel
gi, hak, koła zimowe, stan b. dobry, kompletna dokumenta
cja, • 37.000 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0501/47-37-07
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994 r.,32 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, 4 miejsca do spania, podnoszony dach, 
lodówka, kuchenka gazowa, obracane fotele, webasto, wspo
maganie kier., centralny zamek, hak, RM, - 49.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 0601/58-34-68
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1994 r., 2400 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, maxi, * 30.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony, MULTIVAN, RO, 5-biegowy, szyberdach, katali
zator, wspomaganie, centralny zamek, hak, el. reg. lusterka, 
alarm, I właściciel, bliźniacze koła, nie zarejestrowany w kra
ju, halogeny/stan idealny, • 41.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Lubań, tel. 075/722-44-02,0608/25-36-94 
VWTRANSPORTER T4,1994 r., 125 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, podwójna kabina, wspomaganie kierownicy; tapi
cerka wewnątrz, nie eksploatowany w kraju, - 24.600 zł. Oła
wa, tel. 0502/05-56-94
VW TRANSPORTER T4,1994 r„ 150 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie kierownicy, 
webasto, hak, 4 miejsca (2+2), zarejestrowany na 9 osób, po 
przeglądzie, stan idealny, zadbany, książka serwisowa, bez 

f to ,  wypadku, w kraju od miesiąca, możliwe raty przez komis, -
29.900 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/85-75-72 
VW TRANSPORTER T4,1994 r.. 136 tys. km, 2400 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, krótki, 3-osobowy, przegroda celró, 

. tylna szyba ogrzewana, RM, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, inst. gazowa na gwarancji, zadbany, stan b. dobry, 
- 28.500 zL Świdnica, tel. 074/851 -34-56,0606/62-34-20 
VW TRANSPORTER T4,1995 r„ 120 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, nowe opony + kpi. zimowych z felgami aluminiowy
mi, RM, CB-radio, nowe pokrowce, akumulator, rozrusznik, 
podłoga z wykładziną zarej. na 3 osoby + 1500 kg - 31.000 
zł. Lubin, tel: 076/749-74-68,0502/29-11-84 
VW TRANSPORTER T4,1995 r.; 162 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, bez wypadku, zagłówki, do sprowadzenia z Nie
miec - 11.400 DEM. Kłodzko, tel. 074/868-74-03, 
0601/15-81-08
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1995 r., 2400 ccm. diesel, kre
mowy, I właściciel w Polsce, 3-osobowy, blaszak, przedłużo
ny, garażowany, - 28.000 zł. Krościna Mała, tel. 071/312-52-22, 
0608/84-61-82
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 170 tys. km, 1900 ęcm, tur
bo D, biały, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, stan 
b. dobry, do sprowadzenia, cena 10.500 DEM + cło i trans
port. Wrocław, tel. 071/338-30-81,0607/09-61-42 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1996 r„ 75 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, zielony metalic, ciągnik siodłowy, ABS, central
ny zamek, el. reg. lusterka, immobilizer, radio, szyby rozsu
wane, wspomaganie, - 43.000 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
VW TRANSPORTER, 1996 r., 1900 ccm, turbo D, biały, za
dbany, wspomaganie kierownicy, I właściciel, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 35.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-79-16 
VW TRANSPORTER T4,1996 r„ 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, blaszak, - 30.000 zł. Góra, tel. 0603/84-32-24, 
0602/15-92-86
VW TRANSPORTER T4,1996 r„ 140 tys. km, 2400 ccm, die- 

W ' sel, biały, I właściciel, długa wersja, bez wypadku, do spro
wadzenia z Niemiec • 12.000 DEM. Kłodzko, teł. 
074/868-74-03, 0601/15-81-08 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 180 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy, długi, blaszak, radio, zadbany, kompletna 
dokumentacja, cena łącznie z cłem, - 33.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-93-62, 076/721-76-07,0601/84-81 -14 
VW TRANSPORTER, 1996 r., 186 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, bordowy, 8-osobowy, alarm, I właściciel, kupiony w salo
nie, RM, wspomaganie, stan idealny, możliwość kupna przez 
komis, - 38.200 zł. Lubin, tel. 0605/57-87-27 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997 r., 90 tys. km, czer
wony, nowy model, 7-osobowy, pełne wyposażenie dodatko
we, • 65.000 zł. Bytom Odrzański, teł. 0608/87-13-40 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 137 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, pełna dokumentacja, bez wypadku, oszklony, 8-osobo- 
wy, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, - 34.000 zł + 
VAT lub zamienię na osobowy, diesel. Legnica, tel. 
0601/76-97-19 po godz. 20,076/887-83-51 
VW TRANSPORTER T5,1997 r., 85 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, CARAVELLE, bez wypadku, el. otw. szyby, cen
tralny zamek, alum. felgi, 2 poduszki powietrzne, welurowa 
tapicerkat stan idealny, • 47.000 zł. Lubin, teł. 0605/69-16-02 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 102 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, blaszak, nie zarejestrowany (możliwość rejestra
cji), 7-osobowy, serwo, centralny, zamek, el. otwierane szyby, 

A , el. reguł, lusterka, książka serwisowa, udokumentowany prze
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bieg, możliwość wystawienia faktury VAT, - 38.500 zł. Oleśni
ca, tel. 0605/59-88-00 -
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, przedłużony, 6 miejsc, wspomaganie kier., alarm, •
36.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, biały, bla
szak, rejestracja na 3 osoby + 850 kg, wspomaganie kierow
nicy, kupiony w salonie, stan b. dobry, faktura WAT, • 25.700 
zł. Wrocław, teł. 07T/373-74-27,0601/57-76-68 
VW TRANSPORTER T4,1997 r„ 98 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, poduszka, wspomaganie kierownicy, ABS, 3 osoby, 
skrzynia 3 m, nie używany w Polsce, do sprowadzenia z Nie
miec, - 22.000 zł. Wrocław, teł. 071/355-12-20 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2400 ccm, diesel, - 44.000 
zł. Żary; tel. 068/374-35-71
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 135 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, biały, w kraju od 7 mies, - 33.500 zł lub zamienię. Kieł- 
czów, tel. 071/398-88-58
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1998r., 190 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, piaskowy, oryginalny, 9-osobowy, eł. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, alarm, dwa ogrzewania, hak, 
wspomaganie kier., klapa tylna z wycieraczką, kompletna 
dokumentacja, immobilizer, - 44.500 zł. Polkowice, tel. 
076/847-98-26, 0602/11-07-98 
VW TRANSPORTER T4,1998 r„ 40 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie, immobilizer, radio, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 36.000 zł w tym cło, 
podatek VAT. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4,1998/99 r., 33 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, długi blaszak, w Polsce od bm., zwolnienie z 
opłaty, - 39.000 zł.-Leszno, tel. 0607/09^85-14, 
0049/160-99-55-01 -00
VW TRANSPORTER T4,1999 r„ 41 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, 9-osobowy, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 49.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-74-51,0603/97-45-70 
VW TRANSPORTER T4,1999/00 r., 35 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, 9-osobowy, webasto, poduszka pow., wspo
maganie, stan b. dobry, - 49.000 zł. Bytom Odrzański, tel.
068/387-75-74, 0601/85,77-36.............................
ZIŁ 130 G, 1975 r., SW-400, niebieski, techn. sprawny, 3-stron- 
ny wywrót, dużo części, - 4.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-23-13,0604/50-95-78 
ZIŁ, 1979 r., SW-400, niebieski, wywrotka, z HDS-3, udźwig
1.51, nowe akumulatory, technicznie sprawny, w ciągłej eks
ploatacji - 7000 zł lub zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 
074/871-91-66
ŻUK A-06,100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, żółto-brązowy, 
auto-rożen, stan dobry, odbiór Sanepidu, przystosowany do 
pieczenia kurczaków (25 szt.), kiełbasek, szaszłyków, ziem
niaków itp., napęd 12V, - 5.500 zł lub zamienię na inny, kem
ping. Zgorzelec, tel. 075/773-03-20,075/773-27-65 
ŻUK A-09,1962 r„ 70 tys. km, 2120 ccm, niebieski, plandeka, 
po remoncie, sprawny, garażowany, akumulator do wymiany 
+ części zapasowe, - 700 zł. A. Galus, 67-128 Mirocin Dolny 
46, gm. Kożuchów
ŻUK A-015,1970 r„ 60 tys. km, 2120'ccm, niebieski, blaszak, 
używany w straży pożarnej, b. mało używany, bagażnik da
chowy, blacharka i silnik w b. dobrym stanie ♦ dużo części 
zapasowyh, - 1.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-11-71
ŻUKA-03,1970 r., 2120 ccm zabytkowy - ubezpieczenie 50%,
-1.000 zł. Wrocław, tel. 390-82-39
ŻUK A-11,1978 r., popielaty, wywrotkat do przewozu węgla,
po wymianie kabiny i ramy, skrzynia metalowa, nowe opony i
akumulator, - 3.400 zł. Oława, tel. 071/313-82-03,
0606/76-34-54
ŻUK, 1978 r. brak przeglądu, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/333-53-26 po godz. 20
ŻUK A-11B, 1979 r. nowa plandeka, skfzynia ład, - 1.000 zł. 
Głogów, tel. 076/833-28-73,0603/92-68-30 
ŻUK A-11,1979 r., 2400 ccm, diesel, żółty, stan dobry, silnik 
od Mercedesa, 4-biegowy, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/324-15-53,0608/22-53-59 
ŻUK, 1981 r., niebieski, inst. gazowa, (dodatkowo skrzynia 
biegów (4) - 400 z), - 2.000 zł. Marcinowice, tel. 074/850-58-29 
ŻUK, 1982 r., popielaty, oplandekowany, zarejestrowany, dużo 
nowych części, -1.000 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-94 
ŻUK A-11,1982 r., 80 tys. km, 2120 ccm, S21, niebieśki, pod
wyższony, skrzyniowy, oplandekowany, zadbany, nowy aku
mulator, lakier ♦ części, - 1.500 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-49-25
ŻUK A-11B, 1983 r., 80 tys. km, 2120 ccm, benzyna, szary, 
instal. gazowa, plandeka, kabina bez rdzy, z 90 r., podwyż
szony, alternator, 2 nagrzewnice, techn. sprawny, zarejestro
wany, - 2.500 zł. Głogów, tel. 0609/52-30-41 
ŻUK A-06B. 1983 r., 2120 ccm, niebieski, blaszak, .na cho
dzie”, pełna dokumentacja, - 400 zł. Niegosławice, woj. zielo
nogórskie, tel. 0504/76-19-04
ŻUK A-11B, 1984 r. stan dobry, - 800 zł. Płoski, gm. Wąsosz, 
tel. 0603/30-34-30
ŻUK A-11 B, 1984 r.-meblowóz, poszerzana i podwyższana 
paka (2 x 2 x 3 m), plandeka, hak, silnik do wymiany, pier
ścienie, reszta stan b. dobry - 700 zł. Twardogóra, tel. 
0608/29-53-97 po godz. 15
ŻUK A-11, 1984 r., 2100 ccm, benzyna, żółty, skrzyniowy, 
oplandekowany, reg. wysokość skrzyni ład., dodatkowy sil
nik, zarejestrowany do 12.2001 r, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
328-12-59 po godz.20,0608/77-55-61 
ŻUK A-06, 1984 rM 121 tys. km, biały, izoterma, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0601/89-29-34
ŻUK A-06,1984 r., 84 tys. km, 2120 ccm, benzyna, kolor kha
ki, blaszak, kupiony z wojska, ubezpieczenie, w ciągłej eks
ploatacji, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/786-90-93,0601/72-52-12 
ŻUK A-11B, 1985 r., 2120 ccm, biały, po remoncie kapitał-, 
nym, po lakierowaniu, konserwacja, - 3.000 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/391-00-79
ŻUK A-11 B; 1985 r., niebieski, oplandekowany, stan dobry, - 
1.650 zł. Krapkowice, tel. 077/466-03-30,0607/46-31-20 
ŻUK, 1985 r., 2120 ccm, szary, izoterma, stan dobry, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-36-56 po godz. 20 
ŻUK A-11.1985 r., 2120 ccm, popielaty, w ciągłej eksploata
cji, -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/330-18-30 
ŻUK A-11 B, 1986 r., 70 tys. km, 2100 ccm, szary, skrzyniowy, 
drewniane burty, RM, bez plandeki + drugi Żuk, „na chodzie’ , 
- 2,400 zł lub zamienię na Fiata 126p.., tel. 0601/87-33-30 
ŻUK, 1986 r., piaskowy, skrzyniowy, plandeka, stan technicz
ny b. dobry, - 2.000 zł. Krzywiń, gm. Leszno, tel. 065/517-06-51 
ŻUK A-11B, 1986 r., benzyna, popielaty, stan dobry, skrzy
niowy, oplandekowany, przegląd, opłacone OC, • 2.200 zł lub 
zamienię na osobowy, w tej cenie. Kuchary, tel. 071/302-73-97 
ŻUK A-11B, 1986 r., 154ys. km, 2120 ccm, benzyna, niebie
ski, uniwersalny, podwyższona plandeka, spoiler, duża prze
strzeń ład., po remoncie silnika, nowe zawieszenie i opony, 
stan dobry, - 2.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25 
ŻUK A-13,1986 r., 2120 ccm, szary, kontener, izoterma, po 
remoncie i malowaniu, stan dobry, - 2.500 zł. Malczyce, tel. 
071/317-91-48,0601/71-65-80 
ŻUK, 1986 r., 70 tys. km, szary, skrzyniowy, przegląd, stan b. 
dobry, - 2.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-72-10 
ŻUK A-11B, 1986 r. plandeka, wys. 2,5m, szer. 2,Om, dług. 
2,9m, - 2.900 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54 
ŻUK A-13B, 1986 r. izoterma, nowy lakier, nowe podzespoły, 
stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-09-67 po godz.17 
ŻUK A-11,1986 r., 2120 ccm, benzyna skrzyniowy, po remon
cie blacharki + dodatkowa skrzynia i nowa głowica, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-44-19, 786-95-86 
ŻUK A-06,1986 r., 96 tys. km, biały, izoterma -1.800 zł. Wro
cław, tel. 0601/89-29-34
ŻUK, 1987 r., benzyna + gaz izoterma, - 2.200 zł. Głubczyce,
tel. 077/485-09-31,0604/77-32-48
ŻUK A-06B, 1987 r„ 60 tys. km, 2100 ccm, benzyna, zielony,

blaszak, w ciągłej eksploatacji, ład. 900 kg, stan b. dobry,
4-biegowy, -1.200 zł. Rokitki, tel. 0608/24-61*55 
ŻUK A-13B, 1988 r: instalacja gazowa, oplandekowany, po 
remoncie zawieszenia, nowe opony’ bez przeglądu technicz
nego, -1.500 zł. Węgliniec, tel. 0603/64-20-93 
ŻUK A-11B, 1989 r., 80 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebie
ski, plandeka, stan dobry, przegląd ważny do lipca 2001 r, -
2.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0603/62-43-36 
ŻUK A-11 B, 1989 r., popielaty, stan b. dobry, po naprawie bla
charki i lakierowaniu, części,.przegląd do 05.2002 r, - 2.300 
zł. Mrozów, tel. 071/317-07-40 
ŻUK, 1989 r. po remoncie, stan idealny, skrzyniowy, nowa 
plandeka lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/398-78-09 
ŻUK A-11B, 1989 r., 2120 ccm, niebieski, skrzyniowy, plan
deka, dużo nowych części, stan dobry, - 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-16-13,0605/10-15-17 
ŻUK A-11B, 1989/90 r., 80 tys. km, benzyna ♦ gaz, srebrny 
metalic, podwyższony, nowy stelaż, nowa plandeka, nowa 
skrzynia, mało używany, - 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/46-84-60
ŻUK, 1990 r., zielony, blaszak, • 2.500 zł. Radwanice, tel. 
071/311-71-38
ŻUK, 1990 r., - 3.000 zł. Oława, tel. 0604/63-84-84
ŻUK, 1990 r. izoterma, • 3.000 zł. Oawa, tel. 071/301-82-69,
0604/63-84-84
ŻUK A-06B, 1990 r., zielony, blaszak, stan dobry, nowy roz
rusznik, inst. gazowa, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0503/84-84-80 
ŻUK, 1990 r., 80 tys. km, benzyna ♦ gaz izoterma, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-05-31,0605/24-22-73 
ŻUK, 1991 r., 27 tys. km, 2100ccm, benzyna, turkusowy; bla
szak, przegląd do 05.2002 r., stan techn. b. dobry, - 2.400 zł. 
Wałbrzych, te l 074/665-45-72,0603/42-84-78 
ŻUK, 1993 f. izoterma Jglocara", inst. gazowa, do przewozu 
pieczywa lub mięsa, 4-biegowy, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-20-58,0503/30-42-31 
ŻUK A-07B BUS, 1993 r. oryginalny, wys. 2m, szer. 180 cm, 
dług. 2,80m, - 5.500 zł. Świdnica, tei. 0607/17-32-54 
ŻUK A-07D, 1994 r., 8 f tyś! kni! 2400 ccm,"diesel blaszak, 
zarejestrowany na 8 osób lub 800 kg, hak, opony i akumula
tor na gwarancji, - 8.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-12-81, 
0604/61-34-94
ŻUK A-07B, 1995 r., benzyna, żółty, w ciągłej eksploatacji, 
blaszak, • 6.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 074/848-61-81 
ŻUK, 1996 r., 100 tys. km, benzyna, biały, izoterma, inst. ga
zowa, I właściciel, - 7.500 zł. Lubsko, tel. 068/372-07-82, 
068/372-08-53

CZĘŚCI
O  ABSOLUTNIE AUTO SCHROTT „PALLC ARS” AU- 

TOHANDEL • SPRZEDAŻ CZĘŚCI z demontażu 
(używanych) oraz aut powypadkowych. Na pla
cu posiadamy zawsze 50 auL Czynne w godz.
8-17.30. Wrocław, ul. Swojczycka 99 (kier. 
Jelcz-Laskowice, 500 m za CPN, przy torach ko
le jowych). Tel. non-stop 0601/70-17-36 i 
071/348-26-11. Również pomoc drogowa (holo
wanie aut osobowych i dostawczych). tel. 
0601/78-82-84 całą dobę 81012241 

ALFA ROMEO 145 : halogen, grill. Wrocław, tel. 
0604/25-05-69

ALFA ROMEO 145,1997 r . : zderzak tylny (czarny, nowy), - 
400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-71-57 po godz. 20 
ALFA ROME0 145,146: tylny lewy błotnik, głowica 1,4, inst. 
el., listwa wspomagania, rozrusznik, alternator i inne. Góra 
Śl., tel. 0604/69-58-99
ALFA ROMEO 145,146 : klapy tylne kpi., wózki, wahacze, 
półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, 
stabilizatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/31448-54 
ALFA ROME0145,146: komputer centralny, komputer code 
system, moduł centralnego zamka. Wrocław, tel. 
071/336-23-51,0603/91-54-12 
ALFA ROME0145,146,155,156,164: elementy blacharki, 
oświetlenie, zderzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-.13 w godz.
9-17, 0608/41-76-04
ALFA ROME0 145,146,164: felgi aluminiowe, 15". 16", 4 i
5-otworowe, nowe, oryginalne, - 1.200 zł /kpi. Wrocław, tel. 
071/339-96-67,0601/73-30-21

CZĘŚCI UŻYWANE 
DO SAMOCHODÓW WŁOSKICH 

ALFA ROMEO, FIAT I LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ OP011437 

tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0-608417604

ALFA ROME0146 : maska przednia, reflektor, drzwi przed
nie lewe i prawe, belka przednia i tylna, zbiornik paliwa, wnę
trze (tapicerka, fotele), inne. Wrocław, tel. 0601/58-67-38 
ALFA ROMEO 146, 156, 166 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
O  ALFA ROME0156,1998/01 r . : dach do limuzyny 

i  kombi, ćwiartki przednie, klapa tylna, zderzak 
tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicerka, sil
nik, drzwi, progi, deska, komputery, felgi alumi
niowe 15" i 16", zawieszenie tylne, „sanki”  pod 
silnik, amortyzatory, zwrotnice półosie, wahacze, 
elem. plastikowe, nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025381

ALFA ROMEO 156, 1999 r . : drzwi kpi., próg lewy i prawy, 
dach, plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi 
aluminiowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROME0 156,166: wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, 
kolumny McPhersona, listwa kierownicza, stabilizatory, luster
ka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54

ALFA ROME0164,1993 r, 2500 ccm: felgi stalowe i alumi
niowe, zawieszenie, półosie, szyby, drzwi, wał, mosty, lampy, 
bok, inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
ALFA ROME0166: pokrywa silnika (nowa). Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0501/10-98-53
ALFA ROME0166 ‘ maska, błotniki, zderzak, reflektory, klam
ki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROME0166,1999 r., 2000 ccm, wtrysk: różne części. 
Wrocław, tel. 0608/17-96-55
ALFA ROMEO 33 : różne części. Dzierżoniów, teł. 
0607/61-55-63
ALFA ROMEO 33: felgi aluminiowe, silniki, skrzynie biegów, 
pompy, przekł. kierownicy, elementy blacharki, zawieszenia. 
Wrocław, tel. 0501/71-58-51
ALFA ROMEO 33,1988 r.: maska, pas przedni, błotnik lewy/ 
pompa wtryskowa. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66

ALFA ROMEO 33,1988 r.: maska, pas przedni, pompa wtry
skowa, błotnik lewy. Zielona Góra, tel. 0601/18-89-01 
ALFA ROMEO 33,145,146,156 : oświetlenie, oblachowa- 
nie, zawieszenie. Wrocław, tel. 0603/63-17-70 
ALFA ROMEO 75,145,146 : lampy i inne części. Wrocław, 
tel. 0501/71-58-51
ALFA ROMEO 75,155,164,2000 ccm: silniki, skrzynie bie
gów. Wrocław, tel. 0501/71-58-51 
ALFA ROMEO 901,1983 r., 2000 ccm: felgi stalowe i alumi
niowe, zawieszenie, półosie, szyby, drzwi, wał, mosty, lampy, 
bok, inne części. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
ALFA ROMEO GIULIETTA: lampa tylna lewa, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
ALFA ROMEO GTV: pokrycia silnika, drzwi, możliwość wy
syłki i inne. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
ALFA ROMEO SPIDER GTV: zderzak, halogeny, reflektory. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ARO : most tylny, nowy. Jawor. tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
ARO, 1987 r.: zawieszenie przednie z mostem - 250 zł, skrzy
nia biegów z przekaźnikami - 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zł, silnik, po remonde kapitalnym, kompletny - 500 zł, 
szyby, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, 
tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41

ARO 243, 3120 ccm : głowice kpi., stan b. dobry - 220 zł, 
pompa oleju, nowa -140. zł, pompa wtryskowa i wiele innych 
do silnika 3200 ccm, wał korbowy do silnika 2800 ccm -150 
zl. Żarów. tel. 074/858-09-22
ARO MUSCEL: most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
AUDI, 1600 ccm, diesel: silnik uszkodzony, z dokumentacją
lub na części., teł. 074/810-31-68,0603/87-02-77
AUDI: liczniki A3, A4, B5, piloty klucza, oryginalne, nowe,
komputery, sondy, poduszki silnika, podłokietnik, sensory,
przepustnica 1800 ccm t, nowa, rozdzielacz wtrysku 5-cyl.,
wtryski, łapy i inne. Dzierżoniów, tel. 0604/34-43-84
AUDI, 2200 ccm, benzyna : skrzynia biegów. Kępno, tel.
062/781-02-60,0601/89-10-61
AUDI, 1600 ccm, diesel :.silnik, -. 2.500 zł. Kłodzko, tel.
074/872-75-42

AUDI: felgi aluminiowe 7Jx15 ET45, na 5 śrub • 400 zł. Le
gnica. tel. 0501/61-84-47
AUDI od 1972 r.: linka sprzęgła, hamulca, nowa, oryginalna, - 
30 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
AUDI: aparaty zapłonowe, moduły, gaźniki, podzespoły. Wro
cław, tel. 071/311-23-10, 0603/75-17-15 
AUDI, 1600 ccm, diesel: silnik uszkodzony. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/810-31-68
AUDI, 1980/85 r.: silniki 1600 i 1800 ccm, z osprzętem, stan 
dobry. Wrodaw, tel. 071/318-98-38.0607/48-98-04 
AUDI, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, - 550 zł. Brzeg, tel.,077/416-21-56,0602/84-28-57 
AUDI, 1993 r., 1800 ccm: półosie, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
AUDI OUATTRO, 1994 r., V8 : półosie przednie (2 szt., stan 
b. dobry) - 300 zł/szt. Lubin, tel. 076/844-22-25 
AUDI CABRIO, 1994 r.: el. blach., inst. el., tapicerki, el. fote
le Recaró, sportowe zawiesz. i inne. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
AUDI CABRIO, 1996 r . : reflektory soczewkowe. Lubin, tel.
0605/07-47-04,0603/21-77-41
AUDI, 1996/99 r., 1800 ccm, turbo bezyna : turbosprężarka,
nowa. Wrocław, tel. 0503/99-07-05
AUDI 100 : zawiesz. przednie. ., tel. 076/832-12-17,
0605/22-05-16
AUDI 100 Ć4 : sprzęgło. Brzeg, tel. 077/416-21-56, 
0602/84-28-57

AUD1100,85 tys. km, 12V: silnik, gaźnik, amortyzatory, wa
hacz, oś tylna, drzwi lewe, progi ze słupkami, konsola, tapi
cerka drzwi, dach z szyberdachem, pompa hamulcowa, pla
stiki. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
AUD1100 C4: lampy tylne, 2 szt. - 80 zł/szt., kierunkowskazy 
przednie, 2 szt. - 25 zł/szt., reflektor soczewkowy, uszkodzo
ny -150 zł. Legnica, tel. 0607/25-88-93 
AUD1100 C4, 2000 ccm, wtrysk : wahacz lewy, komputer, 
tłumiki. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
AUD1100 C4 kombi: drzwi 4 szt. ♦ tapicerka, fotele. Lubsko, 
tel. 0605/06-64-98
AUD1100,2000 ccm, diesel: silnik, oblachowanie, grill, chłod
nica, maska, lampy, zawieszenie kpi. i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
AUD1100 C4 : felgi aluminiowe 16", przepływomierz i mne. 
Wrodaw, tel. 0602/23-68-66
AUD1100 C4,1993 r., 86 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik,

skrzynia biegów, rozrusznik, elementy blacharki. Gromadka, 
tel. 0604/78-33-32, 0606/47-11-90 
AUD1100: wzmocnienie przednie, siedzenia, lusterka, kon
sola, plastiki, maski i inne. Radwanice, tel. 071/311-76-55 
AUDI 100 : maska, zderzak i inne. Trzebnica, tel. 
071/312-54-64,0606/40-03-11 
AUD1100 C4: reflektory, maski, zderzaki, chłodnica, klimaty
zacja, poduszka pow., sensor, taśma, deska rozdz., pasy pi
rotechniczne, drzwi, szyby, błotniki tylne do sedana i avanta, 
głowice, alternatory, pompa wtryskowa (do silnika 140 KM), 
pompa paliwa i inne. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUD1100 C4: różne części mechaniczne i blacharskie, elek
tronika, komputery, podsufitki, klimatyzacja (możliwość mon
tażu). Wrodaw, tel. 0503/37-57-25 
AUD1100 C4 coupe, quattro, poj. 2.5 TDI, 2.3,2.6,2.8,2.0: 
różne części mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
AUD1100 C4,2000 ccm: belka pod silnik, głowica, tłoki, kor- 
bowody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna zawiesze
nia, stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wycieraczek, 
konsola środkowa, szybki tylne trójkątne, sprężaika klimaty
zacji. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 100 C4 : błotnik tylny prawy. Zielona Góra, tel. 
0603/05-83-72

AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm, turbo : części blacharki i 
mech., silnik + skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 
0607/70-70-38
AUD1100,1977/81 r:, 1600 ccm : chłodnica -120 zł, lampy, 
inne. Wrocław, tel. 071/325-21-05 wieczorem, 0604/61-97-39 
AUD1100,1977/89 r./1600 ccm: chłodnica -120 zł, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 071/325-21-05 wieczorem, 0604/61-97-39 
AUD1100,1980 r.: maska, grill, konsola, licznik, lampa tylna. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-78 
AUD1100,1980 r.: różne części z rozbiórki, skrzynia biegów 
141. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, klapa silnika i 
bagażnika, reflektory, kierunkowskazy, szyba tylna, rozrusz
nik, silnik bez głowicy. Marciszów, tel. 075/741-03-53 
AUD1100, 1980 r„ 2000 ccm, benzyna : wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78

AUD1100, 1980 r., 2000 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0501/18-20-04
AUD1100,1981 r., 1800 ccm : drzwi, błotniki, lampy, silnik, 
skrzynia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Kłodzko, tel.
074/647-12-26,074/868-72-31
AUD1100,1982 r., diesel: zderzaki, docisk sprzęgła, tarcza,
części blacharki, lampy przednie i  inne. Kłodzko, tel.
074/867-96-00
AUD1100,1982 r.,: różne części. Wrocław, tel. 0604/08-50-81 
AUDI 100, 1982/91- r. .cygaro*: różne części. Legnica, tel. 
0603/16-12-11
AUD1100,1983, r., 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, za
wieszenie przednie kpi., kolumna kierownicy. Zielona Góra, 
tel. 068/320-18-60
AUD1100,1984 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel: silnik 5-cy- 
lindrowy, z odprawą celną, stan b. dobry, • 2.600 zł. Modła, 
tel. 076/817-22-19, 0604/91-37-08 
AUD1100, 1984 r., 2100 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
rozrusznik, półosie, McPhersony przednie i tylne, wspoma
ganie kier. kpi., tarcze ham. przednie, pompa ham., dociski 
ham. przednie, felgi aluminiowe 14* (komplet), klapa tylna, 
drzwi przednie prawe i lewe, drzwi tylne lewe, błotnik lewy 
przedni, zestaw wskaźników, linka szybkościomierza. Wro
cław, tel. 0604/68-71-95
AUD1100, "cygaro”, 1984 r.: błotniki, drzwi, klapa tylna i przed
nia, lampy tylne, zderzak tylny. Brzeg, tel. 0607/37-48-78 
AUD1100,1984 r., 2300 ccm: silnik kpi., po remoncie, 5-cy- 
lindrowy, wtrysk. Radków, tel. 074/871 -90-86 
AUD1100,1984/91 r . : silnik, głowice, skrzynia biegów, ele
menty blacharki, lampy, wnętrze, stan idealny, zawieszenia, 
szyby i inne. Lubin, tel. 0607/53r29-96

C Z Ę Ś C I U Ż Y W A N E  D O  A U T  W Ł O S K IC H  u
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO I
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I TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA - SKU P - SPRZEDAZ  

ZAMIANA - WYMIANA - GW ARANCJA
Borowa 49, k. Oleśnicy Isobota: Giełda Lubin!
te l. 071/314-81-86, kom . 0-603 233 578

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

Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/100craas8 
tel. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66

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

SPAWANIE ALUMINIUM
CZYNNE: 600-2200 

50-950 Wrocław, ul. Gazowa 3 (teren Gazowni Tranogaj) 
tel. 071/336-83-88, 363-71-63 po 20“

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86
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CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH

i JAP O Ń SK IC H  r
ORAZ SERWIS Z  MONTAŻEM

Wrocław, ul. Partynłcka 49, tel./fax 366-22-44 
tel. 339-83-61, 78-78-324-5, 0-603 915 913

AUD1100,1985 r.. .cygaro': drzwi, ćwiartka przednia prawa i 
tylna prawa, klapa tylna, zderzak tylny, próg-lewy ze słupka
mi. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0602/67-56-43 
AUD1100,1985 r. 2.0 i 2.2: skrzynia biegów, zawieszenie, 
lampy, chłodnica, osprzęt silnika, drzwi, błotniki, zderzaki, koła, 
inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUD1100 CD, 1986 r„ 2100 ccm 2300 ccm: różne części. 
Nysa. tel. 077/435-26-65
AUD1100,1987 r., 2000 ccm, diesel: wał korbowy, ława pod 
silnik, McPhersony przednie, rozrusznik, pólośka. Gromad
ka, woj. legnickie, tel. 0602/88-08-99 
AUD1100, 1987 r . : linka hamulca, nowa oryginalna, prod. 
niemieckiej, • 30 zł. Wrocław, tel. 324-63-55 
AUD1100 AVANT, 1987 r., 2200 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegówrdrzwi kpi., szyby tylne, lusterka boczne (elektr. 
regulowane), hak, elementy błacharki, komputer. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-68-75
AUD1100,1987 r. :maska - 220 zł, błotniki -100 zł/szt, zde
rzak przód • 200 zł, atrapy, drzwi, lusterka, reflektor prawy. 
Opole, tel. 0601/71-67-25
AUD1100, 1988 r . : drzwi kpi., stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 100, 1988 r. : skrzynia biegów. Złotoryja, tel. 
0605/85-58-00
AUD1100 .cygaro’ , 1988 r., diesel: lampy przednie, rozrusz
nik, alternator, maskę. Legnica, tel. 0609/26-74-28 
AUD1100 AVANT, 1989 r . : błotnik tylny prawy, podłużnice, 
dach, silnik 1800 ccm do oclenia. Zielona Góra, tel. 
068/320-63-21- -  -..... ..................
O  AUD1100, 1990 r. 1800, 2200, 2300 i 2000 TD: 

wszystkie części karoseryjne i eksploatacyjne z 
rozbiórki oraz elementy klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 071/353-55-18 po godz. 21, 0601/73-47-52 
85001801

AUD1100,1990 r.: podsufitka, konsola, licznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośniki szyb, poduszki 
silnika, 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa bagażnika, 
słupki środkowe, próg. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
AUD1100,1990 r . : drzwi kpi. Wrocław, tel. 071/312-42-22, 
0600/16-82-28
AUD1100,1990 r.,: przednia maska, stan idealny. Zgorzelec, 
tel. 0502/11-89-34
AUD1100 C4 AVANT, 1992 r . : drzwi z szybami, tapicerka z 
dod. drewna, skrzynia biegów, filtr pow., podłużnica lewa, 
dach, drążek kierowniczy, podszybie, plastiki, półka bagażni
ka. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
AUD1100 C-4,1993 r . : tylne drzwi kpi., elektryczne, lewe i 
prawe. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUD1100 C4,1993 r., 2500 ccm, TDi: części silnika, osprzęt 
silnika, drzwi, zawieszenie przednie, klapa tylna, zderzak tyl
ny. Zgorzelec, tel. 0603/21-58-29 
AUD1100 C4 SEDAN, KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6: dach, 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, 
osprzęt silnika, wentylator, filtr powietrza; cały środek, kon
sola, plastiki, półosie, ukł. wydechowy, wzmocnienie. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
AUDI 100 C4, 1993 r. : szyberdach. Namysłów, tel. 
0607/83-90-46
AUD1100 C4 OUATTRO, 1993 r., 2300 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów 4x4 kpi., stan b. dobry. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36 
AUD1100,1993 r . : przednie lampy, prawa i lewa, lampy z 
pasem szklanym na tylną klapę, czarne. Prudnik, tel. 
077/437-61’30
AUD1100 C4,1993 r., 2800 ccm, V6: skrzynia biegów, drzwi 
lewe, koła aluminiowe, klimatyzacja, chłodnica, kolumny 
McPhersona, półosie, zawieszenie tylne, ukł. wydechowy i 
kierowniczy, el. podnośniki szyb, tapicerka, plastiki, licznik. 
Złotoryja, tel. 0602/69-16-37
AUD1100 C4,1994 r., 2000 ccm : drzwi lewe (przód i tył), 
próg ze słupkiem, tył karoserii ze zbiornikiem, lampy Bosch 
(przód i tył), błotnik przedni lewy, klapa tylna ♦ spoiler, zde
rzak przedni, części jak nowe. Wołów, tel. 071/389-57-66 
AUD1100,80: lampy tylne środkowe lewe, refl. z kierunkow
skazem lewym, model 1982/84. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
O  AUDI 100, 90, 1980/90 r. 1.8, 2.2, 2.3 i 2.0 TD: 

wszystkie części karoseryjne i eksploatacyjne z 
rozbiórki oraz elementy klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 071/353-55-18 po godz. 21, 0601/73-47-52 
85001801

AUDI 200,2200 ccm, turbo: skrzynia biegów 4x4 kpi. Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-10-42.0607/07-43-04,0609/59-02-36 
AUDI 200.1982 r., 2100 ccm, wtrysk: prawie wszystkie czę
ści. Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200,1983 r.,-2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki,'osprzęt silnika, szyby, drzwi, 
ćwiartki, inne części. Wałbrzyeh, tel. 074/846-49-57 
AUDI 200,1990 r., turbo bezyna : różne części. Głogów, tel. 
0604/86-49-93
AUDI 80 B3: drzwi przednie, prawa strona, tył - komplet, cena 
100 zł/szt. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-04-71, 
0603/98-21-35
AUDI 80 B3: błotnik prawy, zderzaki, Poniatów, woj. wałbrzy
skie, tel. 0607/36-85-64
AUDI 80 B3 : zawieszenie przednie, oblachowanie. Zgorze
lec, tel. 075/771-68-11,0606/23-39-62 
AUDI 80 B3,1991 r . : drzwi, zawieszenie przednie, lusterka, 
tapicerka, silniczki drzwiowe, przednie, skrzynia biegów, kon
sola i inne. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
AUDI 80 B4: roleta tylna. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
AUDI 80 B4 OUATTRO 2.6, 2.8: most tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUpi 80 B4,1994 r., 1900 ccm, TDI: skrzynia biegów. Lu- 
ban, tel. 0608/82-76-64 .
AUDI 80, amortyzatory SACHS, nowe, 4 szt, - 450 zł. Brzeg, 
tel. 0502/29-21-46
AUDI 80 różne modele i roczniki: drzwi, szyby, zderzaki, atra
py, ćwiartki, zawieszenia, skrzynie biegów, półosie, lusterka, 
inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78.0606/78-56-39 
AUDI 80 B3 : silnik benzynowy do oclenia, różne części z 
demontażu. Czerwieńsk, tel. 0601/18-89-01 
AUDI 80: szyby tylnych drzwi. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
AUDI 80 B3, B4.1900 ccm, TDi, 90 KM : silnik kpi., z doku
mentacją możliwość montażu lub. przeróbki z wersji benzy
nowej. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0603/49-88-32 
AUDI B3, B4, C4, A6, A4 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
AUDI 80 B4,1994 r . : poduszka pow., maska, szyby tylne 
trójkątne, koła (aluminiowe felgi). Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
AUDI 80 B3: zderzak tylny - 40 zł, kierunkowskaz lewy (po
marańczowy) - 30 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
AUDI 80 B4,2000 ccm, benzyna : silnik, drzwi, zawieszenia, 
nadkola, liczniki, szyby, zbiorniczki, rozrusznik i inne. Lubin, 
tel. 0607/53-29-96
AUDI 80 B3, B4: szyberdach. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
AUDI 80, 1300 ccm : silnik, - 200 zł. Piśarzowice, gm. Lub
sza. tel. 077/412-65-24

AUDI 80 B3 : hak kpi. z inst. elektryczną. Popielów, tel. 
077/469-45-77
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce, teł. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
AUDI 80,1800 cćm, benzyna: silnik + skrzynia biegów (5), -
1.100 zł. Równe, gmi Głubczyce, tel. 077/485-69-70 w godz.
9-17,0608/60-91-22
AUDI 80 B4 : drzwi, maska silnika, licznik, nakładka deski 
rozdzielczej, lampa tylna (narożna), zderzak tylny, silnik szy- 
berdachu. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
AUDI 80 B4 CABRIO: el. otwierany dach, - 3.000 zł. Świdni
ca, tel. 0601/56-04-03
AUDI 80,1600 ccm, diesel,: klapa tylna, kompletna, w ideal
nym stanie, rozrusznik, alternator, fotele od B4, w idealnym 
stanie. Udanin, tel. 0600/10-67-50 
AUDI 80 B3, B4: reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lam
py, belka pod chłodnicę, zderzak do 63, atrapa do B3, lampy 
tylne do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B3 : klapa tylna, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0604/25-05-69
AUDI 80 B4 coupe, quattro, poj. 2.5 TDI, 2.3, 2.6, 2.8, 2.0: 
różne części mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
AUDI 80 B3,1800 ccm : różne części blacharskie i mecha
niczne. Wrocław, tel. 0601/70,-17-36 
AUDI 80 B3,1800 ccm: belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukl. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alterna
tor, rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tyl
ny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 1600,1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85
AUDI 80 B4 AVANT : roleta bagażnika. Wrocław, tel. 
071/355-68-55,0601/55-68-57 
AUDI 80 B4 : maska, błotniki, lampy, wzmocnienia czołowe, 
zderzak, szyba przednia. Wrocław, tel. 071/399-73-59, 
0601/58-67-38.._____  ... .

AUDI 80 B3: błotniki przednie - 40 zł/szt., wzmocnienie przed
nie górne kpi. - 40 zł. Wrocław, tel. 0606/26-07-68 
AUDI 80 B3 : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
AUDI 80: różne części. Żórawina, tel. 0608/45-06-85 
AUDI 80,1979/83 r.: rozrusznik, alternator, szyby, zawiesze
nie, tłumik, drzwi, skrzynia biegów /4/, silnik (1.6), stan dobry, 
lampy, zderzaki, belka pod silnik i inne, całość - 300 zł. Dzier
żoniów. tel. 0607/15-81-07
AUDI 80, 1979/83 r. : różne części, tanio. Oława, tel. 
0503/87-16-74
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm: wszystkie części, zawieszenie, 
szyby, inne. Brzeg, tel. 077/416-21-56,0602/84-28-57 
AUDI 80,1980 r.: drzwi prawe przednie - 80 zł, szyba tylna - 
40 zł, nagrzewnica - 40 zł, skrzynia biegów (po powodzi) • 40 
zł, lampy tylne • 30 zł, licznik - 25 zł, rozrusznik - 50 zł, gaż
nik, sprężyny, silnik od wycieraczek i wiele innych, tanio. 
Trzebnica, tel. 071/387-08-86,0503/40-19-03 
AUDI 80.1981 r.: różne części. Wrocław, tel. 0504/82-70-66 
AUDI 80.1982 r . : szyby. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80 CL, 1982 r„ 1600 ccm, benzyna : silnik. Zebrzydo- 
wa, tel. 0602/87-95-17
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm: silnik bez dokumentacji, drzwi, 
szyby, lusterka, plastiki, konsola, klapa bagażnika, mecha
nizm wycieraczek, nadmuch, zawieszenie kpi., półosie, prze
kładnia kier., tłumiki, pasy, zbiornik paliwa, alternator, rozrusz
nik i inne. Brzeg, tel. 077/416-66-47,0601/84-73-86 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : drzwi, szyby, błotnik 
przedni, klapa, głowica, gażnik, skrzynia biegów, półosie, prze
guby, inne. Wrocław, tel. 0603/95-96-34 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów (4), z dokumentacją, - 700 zł. Zbąszynek, 
tel. 068/384-03-38
AUDI 80 CL, 1984 r . : skrzynia biegów (4), - 200 zł. Chocibo- 
rowiće, tel. 065/543-7445
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, diesel: części silnika, sprzęgło 
*  docisk, głowica (po remoncie), pompa wtryskowa, pompa 
wody, blok silnika, wał korbowy, korbowody, tłoki i inne czę
ści. Lubań, tel. 075/646-25-03,0606/78-31-85 
AUDI 80,1984 r . : części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
AUDI 80,1985 r. 1.3 i t.6! silnik *  osprzęt, ćwiartki, błotniki, 
zderzak, mosty, belki, półosie, skrzynia biegów, dach, koła, 
bok, inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUDI 80,1985 r . : maska, klapa tylna, reflektory; sanki, wa
hacze, skrzynia biegów (5), półosie, błotniki i inne. Wrocław, 
tel. 0502/84-01-75
AUDI 80, 1986 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
AUDI 80, 1986 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. . 
076/870-37-13
AUDI 80 OUATTRO, 1986 r . : części mechaniczne, blachar
skie, nadwozie, części z rozbiórki. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-86
AUDI 80,1986 r.: skrzynia biegów (5), lampy tylne, zderzaki, 
maska, sprzęgło, nowe, grill, półosie i inne. Wrocław, tel. 
0502/84-01-75
AUDI 80.1986/89 r . : ćwiartki przednie i tylne oraz inne czę
ści z demontażu. Polkowice, tel. 0603/57-12-74 
AUDI 80 COUPE, 1987 r.: wszystkie części z rozbiórki.., tel. 
0608/57-69-64
AUDI 80 B3,1987/91 r., 1900 ccm, wtrysk: drzwi, szyby, za
wieszenia, zderzaki, nagrzewnica, klapa tylna, lampy, dach z 
szyberdachem, skrzynia biegów i inne. Legnica, tel. 
0601/84-47-11
AUDI 80.1987/91 r.,: drzwi lewe przednie i tylne • 80 zł/szt., 
dach z szyberdachem • 180 zł, reflektor prawy - 90 zł, belka 
tylna + amortyzatory i sprężyny, stan idealny - 200 zł, plastiki 
wnętrza. Zgorzelec, tel. 075/775-10-26,0607/18-32-66 
AUDI 80 B3,1987/91 r.: tylna klapa, tylna oś, półosie, dach, 
drzwi, fotele, części zawieszeń, błotniki tylne, skrzynia bie
gów (5) i inne. Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25 
AUDI 80 B3.1987/93 r., 1800 ccm : osprzęt silnika, błotniki 
tylne, ścianka, tapicerka, drzwi, zawieszenia i inne mecha
niczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02, 
0609/02-67-37
AUDI 80 B3, B4,1987/94 r. i  różne części z demontażu, bla
charskie i mechaniczne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
AUDI 80,1988 r.: skrzynia biegów (5), belka tylna na tarcze, 
półosie. Legnica, tel. 0607/35-47-05 
AUDI 80, 1988 r. : różne części, - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/373-64-68 wewn.369,0503/78-43-93

SKRZYNIE BJĘGÓW
NAPRAWA, SPRZEDAŻ SKRZYŃ I CZĘŚCI 

osobowe i dostawcze, części do automatów 
obudowy do skrzyń, wszystkie marki, skup skrzyń 

SOLIDNIE-TANIO OPOH474 
tel. 0-608 831 913, 071/315 49 32

AUDI 80 B3,1988 r., 2000 ccm: zawieszenia przednie i tylne,
głowica z tłokami, serwo,-skrzynia biegów. Wrocław, tel.
071/387-82-36,0606/16-76-26
AUDI 80 B3,1988 r.: kolumny McPhersona, drzwi, klapa tyl-'
na, dach, oś tylna, belka pod silnik. Złotoryja, teL
0603/22-91-99
AUDI 80 B3,1988/91 r., 1900 ccm, turbo D : maska, lampy, 
części silnika, kierunkowskazy, osłona pod silnik, drzwi, kla
pa tylna, zderzaki, chłodnica, wspomaganie i inne. WrocłatfT 
tel. 0602/23-68-66
AUDI 80,1989 r.. 1800 ccm, benzyna : komputer, gażnik z 
podstawą (monowtrysk). Lubin, tel. 0600/38-75-65 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna : komplet drzwi, ele
menty wnętrza, dach, przeguby, skrzynia biegów, sanie, ko-. 
lumny McPhersona. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm : drzwi kpi., klapa, lampy tylne, 
głowica, lampa prawa przednia, zawieszenie przednie, czę
ści silnika, chłodnica, pompa wodna, gażnik, rozrusznik, szy
ba tylna, skrzynia biegów. Strzegom, tel. 074/855-07-26 
AUDI 80,1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm : różne części me
chaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 318-58-65 
AUDI 80,1989 r . : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/364-47-87,0602/53-17-39 
AUDI 80 B3,1990 r., 2000 ccm, benzyna: wiązka inst. elektr., 
drzwi, tarcze hamulcowe, zaciski, kolumny McPhersona, na
grzewnica, półosie, ukł. kierowniczy, klamki, stacyjka. Złoto
ryja, tel. 076/878-64-36
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm: tarcze, zaciski hamulcowe. Bro
dy, woj. zielonogórskie, tel. 0600/61-24-64

AUDI 80 B3,1990 r.: przednia szyba, przedni zderzak z ha
logenami, tylny zderzak. Byczyna, tel. 077/413-44-57 
AUDI 80, 1991 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
AUDI 80, 1991 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
AUDI 80 B3, B4,1991 r., 2000 ccm: silnik, karoseria B3, kla
pa tylna B4, zderzak tylny B4, drzwi, szyby boczne, oś tylna, 
bak, inne. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
AUDI 80 B3,1991 r.: różne części z demontażu. Legnica, teł. 
0603/40-64-90
AUDI 80 B3,1991 r., 1800 ccm, wtrysk: maska, błotniki, zde
rzak tylny, lampy, kierunkowskazy, grill, chłodnica,, drzwi, kla
pa tylna, szyby, silnik na części, zawieszenie, lusterka, ko
lumny McPhersona, wahacze, półosie, tłumiki, stabilizator, 
belka tylna, amortyzatory, tarcze hamulcowe i inn. Lubin, tel. 
0607/47-75-57
AUDI 80 B3,1991 r . : kpi. foteli przednich i tylnych, kolor ja
snobeżowy • 100 zł. Wrocław, tel. 071/364-54-28 
AUDI 80,1991 r. poj. 2.3E, 2.0E: różne części mechaniczne i 
blacharskie. Wrocław, tel. 071/789-17-78 
AUDI 80 B4,1991/95 r.. 1900 ccm, TDi: szyba tylna, przepły
womierz, błotniki, maska, klapa tylna, halogeny, lusterka, lam
py, wzmocnienie czołowe, klimatyzacja, drzwi, błotniki tylne, 
nadkola, wahacze, kolumny McPhersona, szyby i inne. Wro
cław, tel. 0602/23-68-66
AUDI 80 B4,1992 r . : skrzynia biegów (automatic), bak, pół
osie, ukł. wydechowy kpi., stacyjka, filtr powietrza, komputer 
silnika i skrzyni biegów. Chocianów, tel. 0603/10-97-64 
AUDI 80 B4,1992 r., 116 tys. km, 1900 ccm, TDi: silnik, cena
• 2.100 zł, zderzak tylny, półoś lewa. Legnica, tel. 
0607/04-38-25
AUDI 80,1992 r.: silnik benzynowy na części, stan b. dobry.
Racula,.woj. zielonogórskie, tel. 0608/23-55-66
AUDI 80 B-4,1993 r.: płyta pod silnik z ubytkiem części lewej
- 40 zł, zderzak przedni • 100 zł. Głuchołazy, tel.
0601/55-99-47
AUDI 80 B4,1993 r.: dach z szyberdachem, zawiesz. przed
nie i tylne na ABS ♦ komputer, klapa tylna, boczki na drzwi ♦ 
tylna kanapa (granatowe) i inne. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUDI 80 B4,1993 r.: maska, lampy, zderzak, kierunkowska
zy, chłodnica, drzwi, szyby, zawieszenie, skrzynia biegów (5), 
klapa tylna, lampy tylne, fotele i inne. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia bie
gów, konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukł. kierowniczy, 
szyby, zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, pompa hamulcowa, ałtematór, rozrusznik, miska 
olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 0501/81 -36-18 
AUDI 80 B4,1993/97 r . : halogeny Helia (prawy i lewy), so
czewkowe, stan b. dobry. Legnica, tel. 0607/82-32-73 
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, benzyna: drzwi -100 zł/sżt., 
lusterka, fotele welurowe, stan idealny • 300 zi, nagrzewnica
• 100 zł, wykładzina, amortyzatory, stabilizator, silnik * osprzęt, 
łapy, półosie i inne. Lwówek śląski, tel. 0603/62-84-35 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r. : dach, zawieszenie tylne, 
drzwi, tapicerka. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08- 
AUDI80 B4,1994 r . : błotnik przedni prawy, zderzak tylny; 
hak, wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, 
lampy tylne, grill Kamei. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
AUDI 80 B4,1994 r . : pompka centralnego zamka -180 zł, 
belka wzmocnienia przedniego pod chłodnicą - 60 zł. Wro
cław. tel. 071/364-54-28
AUDI 80 B4,1994 r., 1900 ccm, TDi: poduszki pow., elekt, 
podnośniki, wspomaganie, osłona pod silnik i inne. Wro
cław, tel. 0602/23-68-66
AUDI 80,1995 r., 1800 ccm, benzyna : silnik z dokumen
tacją- 350 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
AUDI 80,100 : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86, 
0606/42-98-52
AUDI 80,100,1979 r., 1600 ccm, benzyna :vsilnik, z kpi. 
osprzętem i dokumentacją, stan b. dobry. Prudnik, tel. 
077/437-61^30
AUDI 80,90,1978/86 r . : różne części z demontażu. Wro
cław. tel. 071/373-14-32
AUDI 80, 90,100 : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie. 
Prusice, tel. 0603/63-17-70
AUDI 80,90,100: chłodnica miedziana, wzmocnienie czo
łowe kpi. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
AUDI 80, 90, 100, 200, A3, A4, A6, A8, V8, COUPE, 
1978/01 r. : skrzynie biegów manualne i automatyczne, 
także wersja Ouattro (4x4), części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.)

AUTOCZĘŚCI
części używane z demontażu 

do różnych marek 
demontaż na miejscu

ATRAKCYJNE CENY
OP010021

Wrocław, ul. Swojczycka 1 
tel. 071/348-42-16, 372-87-60

O AUDI 80, 90, 100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT, 
POLO, GOLF, VENTO, JETTA, T4, rocznik i 
1980-2000 r.: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, blachy itp. 
„REG-PLAST” , Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81012771

AUDI 80,100,1990/91 r . : różne części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
AUDI 90 B3-B4 : refl. zwykłe oraz soczewkowe. Niemodlin, 
tel. 0604/82-52-39
AUDI 90,2300 ccm: pompa wspomagania (nowa), -150 zł. 
Wrocław, tel. 0602/63-65-21
AUDI 90,1991 r. poj. 2.3E, 2.0E: różne części mechaniczne i
blacharskie. Wrocław, tel. 071/789-17-78
AUDI A3 COUPE : błotnik lewy przedni. Bolesławiec, tel.
0604/75-81-96
AUDI A3 : belka tylna. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
AUDI A3 : drzwi prawe, wykładzina i elementy plastikowe 
bagażnika, wycieraczka tylna + silniczek, zamek drzwi/klamka 
lewa zewn., klapka wlewu paliwa, podnośnik szyby i inne. 
Wrocław, tel. 071/345-62-00 lub, 0601/70-08-64 \
AUDI A3 : atrapa, reflektory, błotniki przednie, płaty drzwi, 
lampy tylne, zderzaki, belki zderzaków, wahacze, felgi alumi
niowe. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
AUDI A3: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
AUDI A3,1998 r., 1900 ccm, turbo D : różne części. Wrocław, 
tel. 0608/17*96-55
AUDI A3,1999 r., 1600 ccm, 1800: dach kpi. ćwiartki przed
nie i tylne, fotele, tapicerki, nadkola, plastiki, drzwi lewe, za
wieś z. przednie, wahacze i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
AUDI A3,1999/00 r., 1900 ccm, TDi: błotniki, intercooler, ABS, 
sensory, zderzaki, dimatronic, osprzęt silnika, skrzynia bie
gów, zawieszenie, drzwi, wspomaganie, serwo, półosie, lu 
sterka, klapa, podłużnice, alternator. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
AUDI A3,2000 r., 1900 ccm, turbo D : wózki, wahacze, zwrot
nice, półosie, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, sta
bilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
AUDI A3, 2000 r . : 4-drzwiowy, dużo części i inne. Zielona 
Góra, tel. 0502/23-78-99
AUDI A3, A 4: zderzaki tylne kpi. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
AUDI A3, A4, A6,1998 r . : dach, ćwiartki tylne, szyberdach, 
podsufitka, lusterka, ramki drzwiowe, plastiki, szyby i inne. 
Dzierżoniów, tel. 0604/43-07-16 
AUDI A3, A4, A6, A8 B4, C4, TT: poduszki pow. boczne, kie
rowcy i pasażera, sensory, taśmy, zaślepki, deski rozdz., pasy, 
możliwość montażu. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI A 4: klapy tylne.., tel. 0607/64-43-64 
AUDI A4 : ćwiartki przednie, tył karoserii, chłodnica, dach,

drzwi, nadkola, elementy zawieszeń, szyby, błotniki, inne. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
AUDI A4,1800 ccm, V6 : różne części mech. i blacharskie. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14
AUDI A4: klimatyzacja kompl., skrzynia biegów. Poznań, tel. 
0607/64-42-98
AUDI A4 : różne części mechaniczne. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
AUDI A4: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
AUDI A4 1.8 20V, 1.8 20V turbo: zawieszenie przednie i tyl
ne, belka tylna, wózek pod silnik, stabilizator, wahacze dolne 
i górne, zwrotnica, półosie, poduszki silnika i skrzyni biegów, 
zbiornik paliwa z pompką kolumna kierownicza, głowica, al
ternator i inne. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A4, 1600 ccm : klimatyzacja, konsola, fotel prawy z 
poduszką pow., klapa tylna4 zawieszenia, błotnik prawy tylny, 
silnik, skrzynia biegów, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
AUDI A4 : osłona pod silnik, nadkola, maska błotniki przed
nie, Zwrotnice, wahacze, drzwi nieuzbrojone, belka pod silnik 
do automatu. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
AUDI A 4: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4 : poduszki pow., napinacze pasów. Wrocław, tel. 
0502/30-12-18
AUDI A4,1995/98 r. 1.6,1.9 TDI: zderzaki, błotniki, interco
oler, ABS, sensory, osprzęt silnika, skrzynia biegów, klima- 
tronic, dach, felgi aluminiowe, zawieszenie, drzwi, pompa 
wtryskowa, wspomaganie, serwo, półosie, lusterka, klapa, 
podłużnice, miska olejowa, tapicerka głowica, alternator, roz
rusznik i inne. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/83-96-41 
AUDI A4 ,1997 r . : maska silnika, zderzak, poszycie drzwi, 
lampy, wahacze aluminiowe, możliwość wysyłki. Zielona Góra, 
tel. 0502/23-78-99
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, wtrysk: błotniki, 
maska, pas przedni, chłodnice, poduszki pow., tapicerka, 
dach, drzwi, szyby, zderzaki i inne. Zielona. Górar tel. 
0600/54-93-56
AUDI A4 AVANT, 1997 r.: kompl. tłumików/katalizator, elektr. 
otw. szyba prawych, tylnych drzwi, gałka biegów, zapalnicz
ka. Oława, tel. 071/313r15-89
AUDI A4,1997 r.: klapa bagażnika, maska silnika, podłużnia 
ca lewa i prawa tylna, błotnik prawy tylny, tunel na radio, wnę
trze (uszczelki, słupki). Trzebnica, tel. 071/387-07-02, 
0601/70-08-80 -
AUDI A4,1997/01 r., 2400 ccm, benzyna : część tylna karo
serii, błotniki, podłoga, ścianka tylna, klapa, Zderzak. zbiornik 
paliwa, szyba tylna, oś tylna kompletna, lampy, tapicerka ba
gażnika, amortyzatory, ozęści silnika, głowica z wałkami, wał 
korbowy, tłoki z korbowodami i inne. Legnica, tel. 
076/878-16-59 po godz. 18,.0607/83-24-16 
AUDI A4 AVANT 1998 r., 1900 ccm TDi, 110 PS: skrzynia 
biegów (5), rozrusznik, tył nadwozia, kierownica, przełączni
ki, lampy tylne, tapicerka, serwo, ABS, nagrzewnica, ukł. wy
dechowy, osłona silnika. Legnica, tel. 0609/65-29-93 
AUDI A4, 1998 r . : pasy, klimatronic, ukł. wydechowy, pół
osie, skrzynia biegów (6), wnętrze, plastiki, silnik w całości 
lub na części i inne. Lubin, tel. 0607/75-57-31 
AUDI A4 ,1998 r., 1400 ccm, T : różne części. Leszno, tel. 
0603/57-31-99
AUDI A4,1998 r.: podłużnica prawa. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
AUDI A4, 1998 r., 1800 ccm, turbo : pompa ABS, zderzak 
tylny, klapa, zbiornik paliwa, przełączniki świateł, ćwiartki tyl
ne, skrzynia biegów, taśma poduszki pow., klimatyzacja i inne 
części. Wrocław* tel. 0607/11 -47-36 
AUDI A4,1999 r . : lampy ksenonowe, wzmocnienie z chłod
nicami (2.5 TDi), drzwi, zderzaki, skrzynia biegów (do Ouat
tro), zawieszenia przednie, szyby i inne. Lubin, tel. 
0601/42-28-49
AUDI A4,1999 r.: grill, zderzak przedni, halogen zderzaka, 
błotnik tylny prawy, błotnik przedni prawy. Wrocław, tel. 
071/364-51 -42.0608/34-92-77

AUT0-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

UŻYWANE - DUŻY WYBÓR 
osobowe, busy, ciężarowe do 7,51 

elementy karoserii, autoszyby

AUT0-ZŁ0M "CHEL"
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AUDI A4, 2000 r., 1900 ccm, TDi: felgi aluminiowe, części 
silnika, skrzynia biegów automat., drzwi. Lubin, tel. 
0605/36-49-90
AUDI A4,2000 r.: refl. ksenonowe • 2.500 zł/kpi. Niemodlin, 
tel. 0604/82-52-39
AUDI A4 AVANT, 2000 r.: klapa tylna kpi., drzwi przednie lewe 
i tylne prawe, wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
AUDI A4 AVANT, 2001’r., -1900 ccm, TDi: poduszki pow. + 
konsola, skórzana tapicerka, dimatronic, szyby, maski, błot
niki, zderzaki, wzmocnienia, chłodnice, lampy, ława, zawie
szenia, felgi aluminiowe, drzwi, klapa. Lubin, tel. 
0607/54-05-96
AUDI A4, A6 nowy i stary model: reflektory, błotniki, zderzaki, 
maski, zawieszenie przednie i tylne oraz inne. Prusice, tel. 
071/312-54-64,0603/63-17-70 
AUDI A4, A6,1997/99 r . : wahacze przednie, łączniki stabili
zatora, końcówki i drążki kierownicze, tarcze i klocki hamul
cowe, amortyzatory, filtry, łożyska. Jelcz-Laskowice, tel. 
0502/26-89-69
AUDI A4, A6, A8, S4, S6 C4, TT: części błacharki cięte, me
chaniczne! lampy ksenonowe, klimatyzacje, lampy, filtry, szy
by, chłodnice, felgi aluminiowe, szyby, skrzynia biegów, RÓ, 
zegary, lusterka, skóra, części elektron, i inne. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
AUDI A4, VW PASSAT : chłodnice. Lwówek śląski, tel. 
075/782-51-76, 0607/43-68-10 
AUDI A6: refl. ksenonowe do starego modelu „przejściówka" 
- 2.500 zł/kpi., refl. ksenonowe do nowego modelu -1.700 
zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUDI A 6: maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
AUDI A 6: różne części. Wrocław, tel. 0609/17-03-18 
AUDI A6 : reflektory, maski, zderzaki, chłodnica, klimatyza
cja, poduszka pow., sensor, taśma, deska rozdz., pasy piro
techniczne, drzwi, szyby, błotniki tylne do sedana i avanta, 
głowice, alternatory, pompa wtryskowa (do silnika 140 KM), 
pompa paliwa i inne. Wrocław, tel. 0605/93-04-75

AUDI A6,2500 ccm, TDI: turbosprężarka, pompa wtryskowa 
(do silnika 140 KM), dach z szyberdachem i relingami, rama 
między podłużnice, zawieszenie, wał z tłokami, deska rozdz., 
poduszki pow. i inne części mechaniczne oraz blacharskie. 
Wrocław, tel. 0600/24-69-67
AUDI A6: różne części mechaniczne i blacharskie, elektroni
ka, komputery, podsufitki, klimatyzacja (możliwość montażu). 
Wrocław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A6 : klamki wewnętrzne, popielniczki, wywietrznik z 
gniazdem zapalniczki, listwy ozdobne konsoli. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI A6, 1994/97 r. : podłużnica prawa. Wrocław, tel. 
0604/25-05-69
AUDI A6, 1995 r. : błotnik przedni lewy. Lubin, tel. 
0605/07-47-04,0603/21-77-41 
AUDI A6 AVANT, 1995 r . : tapicerka skórzana kpi. -1.800 zl, 
roleta bagażnika - 200 zł. Świdnica, tel. 0606/88-35-68 
AUDI A6, 1996 r . : amortyzatory, 4 szt. komplet, tarcze ha
mulcowe i klocki hamulcowe przednie, komplet, stan b. do
bry. Lubin. tel. 076/846-87-30,0602/17-68-68 
AUDI A6 KOMBI, 1996 r.: silnik, skrzynia biegów (5). zawie
szenia, maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, tapicerka, 
drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dachowe i inne. 
Lubin, tel. 0603/48-47-12
AUDI A6,1996 r.: reflektory, stan idealny, - 450 zł. Lubin, tel. 
0601/92-33-07
AUDI A6,1996 r . : szyberdach. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
AUDI A6,1997 r., 2500 ccm, TDi: silnik, skrzynia biegów (5), 
zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, tapi
cerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dacho
we i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
AUDI A6,1998 r., TDi: różne części (błotniki przednie, chłod
nice kpi., wnętrze skórzane, reflektory ksenonowe oraz zde
rzaki). Lubin, tel. 0601/42-28-49 
AUDI A6,1998 r . : zderzaki, lampy, błotniki przednie, drzwi, 
wahacze aluminiowe, możliwość wysyłki. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
AUDI A6,1998 r., 2800 ccm: drzwi,.błotniki, dach, zderzaki, 
lampy, chłodnice, poduszki pow., konsole, zawieszenia, alum. 
felgi, pas przedni, silnik i inne. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
AUDI A6,1998 r.: lampy przednie (soczewkowe), lampa tyl
na lewa (kombi), silniczki do lamp, kratki zderzaka, wzmoc
nienie czołowe, lampa lewa ksenonowa, zderzaki przednie. 
Wrocław, teł. 071/364-51-42, 0608/34-92-77 
AUDI A6,1999 r., 1800 ccm, turbo limuzyna: dach, podłużni
ce, tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wnę
trze, poduszki pow., szyby, koła, układ kierowniczy, plastiki, 
lampy, zderzaki, maska, błotniki, felgi aluminiowe. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
AUDI A6, 1999 r., 2500 ccm, TDi: felgi aluminiowe, części 
silnika, skrzynia biegów automat., drzwi. Lubin, tel. 
0605/36-49-90
AUDIA6 AVANT, OUATTRO, LIMUZYNA, 1999 r„ 2500 ccm, 
TDi, V6: nawigacja, poduszki pow. + konsola, tapicerka skó
rzana, klimatronic, szyby, maska, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienia, chłodnice, ława, felgi aluminiowe, drzwi, klapa oraz 
półosie. Lubin, teł. 0607/54-05-96 
AUDI A6,1999 r.: drzwi, błotniki. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
AUDI A6,1999 r., 2500 ccm, TDi: drzwi, progi, słupki, tylna 
klapa, tylny zderzak, zawieszenia, skrzynia biegów (6), lam
py, dużo innych części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
AUDI A6.2000 r.: pokrywa silnika, stan idealny - 450 zł, błot
niki, stan idealny - 250 zł, zderzak przedni.- 250 zł (nowy 
model). Wrocław, tel. 0604/26-40-66 
AUDI A8: refl. ksenonowe do starego i nowego modelu. Nie
modlin. tel. 0604/82-52-39
AUDI A8 nowy model: pokrywa silnika. Prusice, tel. 
071/312-54-64
AUDI A8,1995 r.: sprzęgło, głowice, części silnika, kolektory 
i inne. Lubin. teł. 0607/47-75-57

TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA ■ MONTAŻ • SKUP • SPRZEDAŻ • GWARANCJA 

M ożliwość w ysyłki • teren  całego kraju  
w  sobotę • teren  giełdy LUBIN  

w  niedzielę - teren giełdy w  G liw icach
PHU BARPOL, Borowa 63, koło Oleśnicy 

tel. 071/315-72-44, kom. 0-601 71 97 69
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IAUTO-ZDERZAK1
AUDI A8, 1995 r . : klimatyzacja, drzwi lewe tylne, pokrywa 
bagażnika, skrzynia biegów,-elementy tylnego zawieszenia, 
elementy wydechu, zbiornik paliwa, zbiorniczek wyrównaw
czy, licznik, dach, części silnika 4.2. Opole, tel. 0604/13-37-05 
AUDI A8,1996 r.: szyberdach. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
AUDI A8,1998 r., 2500 ccm, TDI, V6: poduszki pow., konso
le, skórzana tapicerka, klimatyzacja, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienia, chłodnica, lampy, ława, zawieszenia, drzwi, klapa, 
skrzynia, półosie, webasto, plastiki, komputery i inne. Lubin, 
tel. 0607/54-05-96
AUDI Ą8, 1998 r., 4200 ccm : silnik kpi.,'skrzynia biegów. 
Tip-Trońic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, 
nagrzewnica, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02 
AUDI COUPE, 1984 r., 1800 ccm : wszystkie części z roz
biórki, felgi aluminiowe, silnik z dokumentacją. Jelenia Góra, 
tel. 0608/07-08-66
AUDI COUPE OUATTRO, 1986 r„ 180 tys. km, 2300 ccm,. 
benzyna,: kompletny silnik, skrzynia biegów, kołyska pod tyl
ny most, zawieszenie przednią, lusterka, drzwi, szyby bocz
ne, konsola, półosie.., teł. 0604/73-52-14 
AUDI S4/100 OUATTRO: zawiesz. tylne, most, inst. ęl. i inne. 
Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
AUDI S6,3600 ccm, 4400: agregat klimatyzacji, pompa wspo
magania, części sifnika (4200 ccm)'. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
AUDI TT : refl. ksenonowe - 3.000 zł/kpi. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
AUDI V8, 1990 r. : błotniki, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66

silników, pompy, felgi aluminiowe 8.5/17 (b. ładny Wzór, oryg. 
BMW)>irwe.części. Bolesławiec, tel. 0604/97-29-13 
BMW 3, 5,1992/137.: drzwi, osprzęt silnika, skrzynia bie* 
gów, ćwiartki, dachy, zawieszenia, lampy, klapy, zderzaki, pla
stiki, przekł. kierownicy, szyby i inne. Lwówek śląski, tel. 
0603/62-84-35
BMW 3, 5, 7 : reflektory ksenonowe. Wrocław, tel. 
0603/63-13-01 . ‘ :
BMW 3,5,7: refl. ksenonowe. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
BMW 3, 5, 7 : różne części, nowe i używane, do nowych i 
najnowszych modeli. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-92, 
0604/65-61-48
BMW 3,5,7 : różne części. Prusice, tel. 0600/32-95-28 
BMW 3,5,7 : różne części. Rawicz, tel. 0602/21-23-02 
BMW 3,5,7,1991/98 r.: silniki, ćwiartki oraz różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0604/33-73-92 
BMW 315,320,1977/82 r . : różne części z demontażu. Wro
cław. tel. 071/373-14-32
BMW 316,1600 ccm, benzyna: głowica uzbrojona, kolektor 
wydechowy. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
BMW 316: różne części mechaniczne i blacharskie, dach do 
wersji E-34. Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 •
BMW 316,318: różne części z samochodu po wypadku. Źa- 
bice, tel. 076/817-44-77
BMW 316 E21,1978/82 r. .rekin”: szyby lewej strony, szyba 
tylna, felgi stalowe 13”, rozrusznik., tel. 0605/66-11 -98 
BMW 316, 1981 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
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zderzak tylny. Wrocław, tel.AUDI V8. 1990/94 r.
0604/25-05-69
AUDI, OPEL, BMW, MERCEDES: komputery, sterowniki kli
matyzacji, wyświetlacze, cena od 30 zł/sztuka. Głogów, tel. 
076/834-50-48
AUDI, VW: pompy wtryskowe do silnika 1.6 TD oraz do 5-cy-' 
lindrowego diesla. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
AUSTIN MINI, 1993 r . : różne części z demontażu, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0606/87-79-27
AUSTIN MINI MORRIS : blacharka, tapicerka, silnik, części 
mechaniczne, nowe i używane (z serwisu)., tel. 075/755-80-77 
AUTOBUS AUTOSAN: silnik SW-400, turbo - 3.500 zł, most 
tylny -1.000 zł, zawieszenie przednie • 500 zł, resory - 200 zł, 
koła, wspomaganie kier. kpi. -1.300 zł, szyby przednie i bocz
ne, piasty, bębny. Kochlice, tel. 076/857-02-45 
AUTOBUS AUTOSAN : silnik, skrzynia biegów, obudowa, 
docisk sprzęgła, głowica, rozrusznik, zawory, turbosprężar
ka, koła 900x20, półosie i inne. Lutynia k. Wrocławia, tel. 
0604/56-17-48
AUTOBUS TAM - MAGIRUS : tylny most, przekładnia kie
rownicy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 071/327-60-46 
AVIA: przystawka hydrauliki. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/872-12-68
AVIA : zawieszenie przednie, po regeneracji • 490 zł. Wro
cław, tel. 0603/67-14-80
AVIA A31,1983 r.: kontener, rama, zawieszenie, most, pom
pa wtryskowa, przekł. kierownicza i inne. Wrocław, tel. 
0502/17-75-23 . „
BMW: klapy tylne.., tel. 0607/64-43-64
BMW : felgi aluminiowe 15-16". Henryków, tel. 074/810-51--10,
0604/44-17-69
BMW E-36 : drzwi lewe przednie i tylne - 50 żł/sźt., lampy
przednie • 100 zł/szt., część przednia wału do poj. 1.8 E, cena
-100 zł. Legnica, tel. 0609/41-60-47
BMW: oświetlenie i lusterka do różnych modeli. Legnica, tel.
076/722-85-51,076/857-02-43
BMW E-36: wkady lusterkowe BMW 3,5, przeka+niki, listwa
na prawe, tylne drzwi, listwa drzwi lewych, przednich, nakad-
ki na tylny zderzak, nakadka na klamk). Wrocław, tel.
071/327-96-98
BMW :.pompa paliwa, elektryczna, nowa. Wrocław, tel. 
0601/15-60-56
BMW: kołapki 15", 4 szt., oryginalny, stan b. dobry, • 220 zł. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
BMW COUPE, 1995 r., 2500 ccm : zderzak tylny, chłodnica 
oleju, pompa ABS, elementy zawieszenia, przełącznik świa
teł, przepływomierz. Wrocław, tel. 071/387-82-36, 
0606/16-76-26'
BMW E39, 1996/00 r . : szyby, drzwi, błotniki.maska, klapa 
tylna, zderzaki, chłodnica, poduszka pow., tapicerka, skrzy
nia biegów (5), silnik, zawieszenia, dach, podłużnice, progi, 
RO i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
BMW 3 E-36,1800 ccm: ABS, skrzynia biegów, zawieszenie 
tylne, most tylny, alternator, błotniki przednie, amortyzatory 
do zderzaka przedniego, możliwa wysyłka. ., tel. 
0603/10-18-70.
BMW 3 E-36, E-30 : ćwiartki przednie j  tylne, dach, szyby, 
elementy zawreśZeń, skrzynie biegów, atrapa, pokrywy, kon
sola, zegary, inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
BMW 3 E-30 : narożnik prawy i zderzak przedni. Wrocław, 
tel. 071/364-25-94 \
BMW 3,1985 r.: zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3,1990 r . : skrzynia biegów (5) - 220 zł, sprzęgło, kpło 
zamachowe. Zielona Góra, tel. 0601/18-89-01 
BMW 3,1990 r . : skrzynia biegów (5) - 220 zł, docisk sprżę- 
gła, kolo zamachowe. Zielona Góra, tel. 0608/23-55:66,. 
BMW 3, 1992 r. : zderzak przedni, wzmocnienie czołowe, 
półosie, McPhersony ze Zwrotnicami, zaciski ham.. podszy
bie plastikowe, kierów, skórzana - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/328*90-54,0501/41-86-52
BMW 3,5,1991/98 r. : silniki kpi. (1600 ęcm, M43,2500 cm.. 
24V, na części), instalacje, zawieszenia, drążki, mosty, blok 
silnika, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, wentylatory, osprzęty

BMW 316, 1982 r. : śilnik 1.8i, skrzynia biegów {4). klapa 
przednia, drzwi uzbrojone, klapa tylna, kierunkowskazy przed
nie i tylne. Jawor, teL 076/871-87-26 
BMW 316,1984 r . : głowica, pompa wtryskowa, pompa wod
na. Prochowice, tel. 076/858-55-76 
BMW 316,1984 r., turbo D : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, mosty, belki, chłodnice, półosie, osprzęt silni
ka i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
BMW 316 i, 1988 r., 1600 ccm,: prawie wszystkie części (lub 
w całości). Zielona Góra, tel. 0503/74-29-45 
BMW 316,1989 r . : drzwi prawe przednie, lusterka, zawie
szenie tylne, bak. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
BMW 316, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : drzwi z szybami, 
skrzynia biegów, wał, zawieszenie tylne kpi., klapa tylna, sie
dzenia, zderzak tylny, most tylny, błotnik tylny, drążek kierow
niczy, silnik i inne. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
BMW 316,1995 r., 60 tys. km, wtrysk : silnik, skrzynia bie
gów, panel, zawieszenie, plastiki wnętrza, drzwi, belki, zbior
niczki. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 .
BMW 316, 320, 325,1995 r., turbo D : el. silnika, skrzynia 
biegów, zawiesz., wał, ABS, most, drzwi, komputery i inne. 
Piotrków Trybunalski, tel. 0607/48-21-03

* regeneracja tylnych belek,
• wymiana oleju TOTAL gratis

* naprawy bieżące wszelkich marek
• przeglqdy pogwarancyjne 
Serdeczn ie  zapraszam y!

BMW 318,1992 r.: lusterko prawe, maska przednia (coupe), 
zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia biegów, filtr 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawie
szenie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318 i, 1993 r., 1800 ccm limuzyna, coupe: podłużnice, 
dach, błotniki tylne, maska, zderzak, lampy, drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawiesze
nie, felgi aluminiowe 17", serwo, nagrzewnica, wzmocnienie, 
koła stalowe, ukł. wydechowy, most, osprzęt silhika i inne. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
BMW 318, 320 i, 1800 ccm, wtrysk : silnik, głowica, przekł. 
kierownicy, wał, most, zawieszenia, skrzynia biegów, zderza
ki, lampy, błotnik lewy, drzwi, szyby, lusterka, plastiki, listwy, 
elementy wnętrza, przełączniki kierownicy i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-62-99
BMW 320: E-21, wał, nagrzewnica, tapicerka, półosie, most 
tylny, zaciski hamulcowe, szyby boczne i tylne, przekładnia 
kierownicza, serwo, stabilizator przedni, wahacze przednie i 
tylne, bębny, tarcze hamulcowe, spoiler przedni .BBS* i inne. 
Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
BMW 320 E21.1978/82 r. .rekin": tłumik końcowy, nowy, ma
ska przednia, lampa prawa tylna, schowek pasażera, felgi 
stalowe 13”, atrapa na lampy podwójne., tel. 0605/66-11 -98 
BMW 320, 1982 r. : różne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 320,1984 r., turbo D : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, mosty, belki, chłddnice, półosie. osprzęt silni
ka i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
BMW 320, 1985 r . : części z-rozbiórki.. Nowogrodziec, tel. 
075/731-64-18 *
BMW 320,1985/96 r . : skrzynia biegów, silnik, zderzaki, ma
ski. iampy. wzmocnienie przednie, przekł. kierownicy, belki, 
amortyzatory, mosty, szyby, tiłotniki, klapy i inne. Wrocław, 
tel. 0503/30-90-88.0503/96-79-19 
BMW 320, 1986 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
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BMW 316,324 E-30 : lusterko lewe el.. sterowane, lewarek, 
podnośnik. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
BMW 318 E-36 : zderzak przedni, błotnik tylny, podłużnice, 
drzwi tylne prawe, szyby, felgi aluminiowe, obudowa filtra, 
przełączniki kierownicy, plastiki, komputer, konsola, pompa 
wody, głowica, klapa tylna i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 318: różne części mechaniczne i blacharskie, dach do 
wersji E-34. Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
BMW 318 : reflektory. Wrocław, tel. 0601/77-12-97, 
0603/63-13-01
BMW 318 E-30 : reflektor lewy, atrapa. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
BMW 318 : różne części z demontażu. Zielona Góra, tel. 
0503/05-58-67
BMW 318,1982 r . : skrzynia biegów, maska przednia, reflek
tory, el. reg. lusterka, chłodnica, most, wał i inne. Wrocław, 
teł. 071/330-03-81.0606/70-96-54 
BMW 318,1984 r„ 1800 ccm: różne części, atrakcyjne ceny, 
pilne. Kórnik k. Bnina, tel. 061/283-06-52 dom, 0603/57-28-14 
BMW 318,1985/96 r . : skrzynia biegów, silnik, zderzaki, ma
ski, lampy, wzmocnienie przednie, przekł. kierownicy, belki, 
amortyzatory, mosty, szyby, błotniki, klapy i inne. Wrocław, 
tel. 0503/30-90-88; 0503/96-79-19 
BMW 318,1986 r., 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów-(5)
- 150 zł, rozrusznik - 50 zł. Bogatynia, tel. 075/774-18-28. 
0602/89-99-03
BMW 318,1986 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik - 800 zł, belka 
pod silnik -150 zł, Wahacz przedni -100 zł/śzt., wahacze tyl
ne -120 zł, most - 300 zł, półosie -150 zł/sżt., lampy tylne - 
60 zł/szt., inst. elektryczna -150 zł, 4 kola - 50 zł/śzi, lusterka
- 80 zł, lampy przednie -140 zł. Wrocław, tel. Q607/48-29-83 
BMW 318 i, 1986/92 r., 1800 ćcm, wtrysk: silnik kpi. -.1.000 
zł, zderzak plastikowy - 300 zł, metalowy - 280 zł, larfipy so
czewkowe, przednie - 450 zł, maska przednia -150 zł, atrapa. 
przednia -100 zł, półosie • 550 zł, most - 350 zł, wahacz przed
ni - 100 zł/szt., pas dolny - 140 zł, koła. WrocłaW,'tel. 
0501/98-13-82
BMW 318 i E-30,1987 f., 156 tys. km, 1800 cćm 4<lrzwiowy: 
silnik, stan b. dobry, akumulator (nowy), spoiler przedni - 2.600 
zł.Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 318,1990 r . : błotnik tylny, lewy (modęl 3-drzwiowy), - 
250 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/11̂ 57-i62 
BMW 318 E-38,1991 r., 1800 ccm : przekładnia kier.. koło
wrotek szyberdachu. Wrocław, tel. 0601/41-85-88
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BMW 320,1990 r. 3-drzwiowy: błotnik tylny lewy. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-93-31
BMW 320 COUPE, 1993 r . : sprężarka klimatyzacji, pompa 
wspomagania, silnik 2.0 24V, półosie, kokpit, nagrzewnica, 
skórzana tapicerka, alternator, tłumik ostatni, części silnika,' 
lampa lewa. Wrocław, tel. 0607/83-90-46 
BMW 323: różne części. Zielona Góra, tel. 0503/05-58-67 
BMW 323,1985/96 r . : skrzynia biegów, silnik, zderzak], ma
ski, lampy, wzmocnienie przednie, przekł. kierownicy, belkr, 
amortyzatory, mosty, szyby, błotniki, klapy i inne. Wrocław, 
tel. 0503/30-90-88,0503/96-79-19 
BMW 324 D, 1986 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik z 
odprawą celną - 2.600 zł, skrzynia biegów (5) - 430 zł. Modła, 
tel. 076/817-^22-19,0602/88-08-99 
BMW 324, 1987 r., 2400 ccm, diesel: rozrusznik - 200 zł, 
lampa tylna prayya - 50 zł. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
BMW 325 E-36,2500 ccm, 24V :siinik 2500 ccm i 24V. skrzy
nia biegów, instalacja + komputer, dach, ćwiartki, nagrzewni
ca i inne. Leszno, tel. 0608/85-41-72 
BMW 325 E-30 : karoseria, zawieszenie, drzwi, szyba, sie
dzenia, skrzynia biegów /5/, felgi aluminiowe 14", silnik i pod
zespoły, klapa bagażnika, maska silnika, lotka, grill, światła, 
lusterka, instalacja elektryczna i inne. Wrocław, tel. 
0603/44-65-68
BMW 325,1985/96 r . : skrzynia biegów, silnik, zderzaki, ma-' 
ski, lampy, wzmocnienie przednie, przekł. kierownicy, belki, 
amortyzatory, mosty, szyby, błotniki, klapy i inne. Wrocław, 
tel. 0503/30-90-88,0503/96-79-19 
BMW 325 i, 1986/92 r.; 1800 ccm. wtrys*: silnik kpi. -1.000 
zł, zderzak plastikowy - 300 zł, metalowy * 280 zł, lampy so
czewkowe, przednie - 450 zł, maska przednia -150 zl, atrapa 
przednia -100 zł, półosie - 550 zł, most - 350 żł, wahacz przód’ 
ni • 100zł/szt., pas dolny.- 140 zł; koła. Wrocław, tel. 
0501/98-13-82
BMW 325 TD, 1992 r. : silnik, komputer, most, licznik, filtr 
powietrza, chłodnica oleju i wody. Chojnów, tel. 0603/10-97=64 
BMW 325,1994 r., 2500 ććm, tds: poduszki pow. +’sensor, 
komputery, kpi. kolumny McPhersona, dach, ćwiartki przed
nie, zderzaki i inne. Lubomierz, tel. 0604/83-96-41 -
BMW 325.1995.rr, 2500ccm, turbo D odrzwi prawe, szyby, - 
sensor, chłodnice, osprzęt silnika, zawieszenia, klapa tylna,, 
grill, pódłużnica lewa, błotniki, tapicerka i inne. Zielona Góra, 
tel. 0600/54-93-56
BMW 325* 320 E-30 :, miska olejowa. Popielów,,tel. 
077/469-45-77....;
BMW 5 E-28. E-34 :• ćwiartki przednie i tylne, elementy za
wieszenia, drzwi, pokrywa tylna, zderzak tylny, szyby, dach, 
elementy wnętrza, inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
BMW 5 : belka zderzaka przedniego, aluminiowa* (jelenia
Góra, tel. 075/755-46-70,0601/56-78-57
BMW 5 E-39 . klosze lamp przednich, -100 zł.. Lubin, tel.
0604/17-14-68
BMW 5 : hak holowniczy z odpinaną główką (do nowego
modelu). Trzebnica, tel. 071/387-08-22
BMW 5 E-39: grill, komplet zamków z kluczami, miska oleju,
wentylator. Wrocław, tel. 0605/11-62-99
BMW 5. 1984 r. : różne części. Jelenia Góra, tel.
0609/26-96-78
BMW 5, 1988/93 r. czarny: błotnik tylny prawy (ćwiartka), - 
100 zł. Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02, 
0600/38-58-99
BMW 5.1992 r.: hak, szyba przednia prawa i inne. Nowa Sól, 
tel. 068/388-74-59
BMW 5.1994 r . : alternator. Wrocław, tel. 0603/27-81-47
BMW 5,1997/00 r . : reflektory soczewkowe z przetwornica-.
mi, kpi. Legnica, tel. 0607/82-32-73
BMW 5, 7 : felgi aluminiowe 10,5 x 17 tył, 8,5 x17 przód.
6-ramienna gwiazda, b. szeroki rant, dekle, prod. niem. • 900
zł. Wrocław, tel. 0603/85-23-24
BMW 520 i : deska rozdz. Głogów, tel.'076/834-50-48,
0605/91-09-77

BMW 520 : skrzynia biegów automatic i manualna. Kępno, 
tel. 062/781-02-60.0601/89-10-61 .
BMW 520 i : zderzak przedni, grill, halogen prawy, lampa lewa, 
amortyzatory zderzaków, drzwi, szyby, klamki, plastiki, klapa 
tylna, wahacze, głowica, błotnik lewy, przełączniki kierowni
cy, chłodnica, maska silnika i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 520 i, 1983 r.: skrzynia biegów, lampy, grill, szyby bocz
ne i tylna, fotele, liczniki, przeguby, tarcze ham., rozrusznik, 
stacyjka i inne. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 520, 1989 r. : różne części. Zgorzelec, tel. 
0607/53-53-57
BMW 520,1990 r. 525: kompletny ukł. wydechowy. Grodków, 
tel. 0608/25-08-13
BMW 520,1990 r„ 2000 ccm, benzyna : zawieszenie tylne, 
most tylny, silnik, alternator, tapicerka, rozrusznilei-inne. Le
gnica, tel. 076/854-41-30.0606/46-56-52 
BMW 520 E-34,1991 r., 2000 ccm : silnik ♦ osprzęt, zawie
szenie przednie i tylne, szyby, dach z szyberdachem, felgi 
stalowe, akumulator, skrzynia biegów/plastiki, uszczelki, 
zbiornik paliwa, drzwi, ukł. wydechowy, listwa, inne. Wrocław, 
tel. 349-50-?2
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, po
dłużnice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, 
skrzynia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, 
zawieszenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, 
serwo, ABS i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 520,1994 r., 2000 ccm, 24V : lampy, zderzaki, drzwi, 
grill, maska, wzmocnienie, klapa, skrzynia biegów, pod. po
wietrzna, felgi aluminiowe 16*. zegar, pompa wspomagania, 
ABS, przekadnia, wahacze, most, belka pod silnik, tapicerki, 
fotele i inne. Wrocław, tel. 0502/84-00-50 
BMW 520, 525 E28 : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
BMW 520, 525,1990 r., benzyna : wszystkie części, silnik, 
skrzynia biegów, zderzaki, plastiki, blachy, zawieszenia. Głu
chołazy, tel. 0605/38-31-18
BMW 520, 525 TDS, 1991 r . : wały, mosty, ramy, drzwi, za
wiesz., tylna szyba, klapa tylna, skrzynie automatic ̂ manual
ne, pompa klimatyzacji i inne. Bolesławiec, tel. 075/734-42-72 
BMW 523 i E-39,1997 r.: kierownica z poduszką pow., drzwi, 
chłodnica, ukł. wydechowy, klimatyzacja, inne. Wrocław, tel. 
0502/36-12-56 / .
O  BMW 523, 528 E-39,1997/01 r . i  maska, rampy; 

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. 
Świdnica, te l. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025361

BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 - 
BMW 524,19.84 r:: turbina -150 zł, Kafc-70 żł, stacyjka- 5fr 
zł. Proszkowice. tel. 071/390-77-93.0605/62-00-.07 
BMW 524,1990 r., turbo D : silnik z osprzętem. Kłodzko, tel. 
0609/34-98-70
BMW 524,1990 r., turbo D : głowica, lampy przednie, czujnik 
z wtryskiem. Wrocław, tel. 0608/44-32-29 
BMW 524,1991 r., 2400 ccm : śilnik, skrzynia, zawieszenie 
tył i przód (kompletne), zbiornik paliwa, deska rozdzielcza, 
wnętrze i inne. Buszyce, tel. 077/412-83-65,0606/18-61-99 
BMW 524 TD, 1991 r . : wahacze tylne, amortyzatory tylne, 
chłodnica wody, lampy tylne, lusterka, stabilizator przedni, 
kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36*18 •
BMW 524 TD. 1991 r., 2400 ccm, turbo D : głowica • 1.000 zł. 
turbo • 800 zł, inne. Polanica Zdrój, tel. 0609/34-99-08.
BMW 524, 324, 2400 ccm, diesel, turbo D : głowica.i inne 
części silnika. Lubiń, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
BMW 525 TDS: części zamienne, głowica z gwarancją szczel
ności, pompy - 100-150 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56, 
0600/39-76-23
BMW 525 limuzyna: drzwi tylne. Wrocław, tel. 0501/39-15-01 
BMW 525 TDS : wał korbowy, korbowody, miska olejowa, 
pompa olejowa, pompa wodna, - 850 zł. Wrocław,- tel. 
071/339-96-67,0601/73-30-21 
BMW 525 TDS: miska olejowa, pompa paliwa, wahacze,.fel
gi aluminiowe, listwy na drzwi, atrapy, grill, maska silnika. 
Wrocław, tel. 0605/11:62-99
BMW 525, 1984 r. : wiele części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 525,1986/92 r . : silniki 2500 ccm, bloki silników, skrzy
nie, 5-biegowe, maski tylne, lampy, fotele, wnętrza, szyby, 
zawieszenia, elementy nadwozia, most, webasto, felgi 16" 
Borbet; "koła 14, elektronika, chłodnica, zegary, zamki, inne. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27..
BMW 525,-1988 r., 2500 ccm, benzyna: głowica, miska ole
jowa, - 400 zł. Oława, tel. 0600/38-30-72 
BMW 525, 1990 r. : przekładnia kierownicza, skrzynia bie
gów, felgi aluminiowe 17", wał napędowy., tel. 0602/12-98-73

naprawa zderzaków, 
reflektorów  

i elementów plastikowych
Świdnica 

ui. W esterplatte 70 ' 
te l. 0-600 435 998  

0-604 786 341
BMW 7,1989 r.: dach, szyberdach, drzwi tylne lewe, podłuż- 
nica, klapa bagażnika, zderzak tylny, tarcze hamulcowe, ko
lumny McPhersona, lusterko prawe, el. podnośniki szyb, li
stwy na progi. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
BMW 7.1993 r . : szyberdach. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
BMW 730, 735, 1989 r. : wał, most, rama, drzwi, zawiesz. 
tylne, klapa tylna, błotnik tylny, zderzak tylny, szyba tylna, 
skrzynie, silnik 3000 V8 na części, lusterka, chłodnice i inne. 
Bolesławiec, tel. 075/734-42-72 
BMW 7351E-32: błotnik,, grill, drzwi, atrapy, kierunkowska
zy, lampa tylne, głowica, komputer, miska oleju, przepływo
mierz, obudowa filtra, wałek rozrządu, lusterka i inne. Wro
daw. tel. 0605/11-62-99
BMW 735, 1986 r. : wszystkie części. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-62
BMW 735,1990 r . : błotniki tylne, szyby, zawieszenia. Zielo
na Góra, tel. 0600/54-93-56
BMW 735,1991 r.: silnik, skrzynia biegów i inne. Głogów, tej. 
0606/47-44-29
BMW 740: lampy tylne, nowy model -1.500 zł/kpLChojnow,.
tel. 076/818-64-30, 0601/78-78-15
BMW E 46, 1999 r., 2500 ccm : różne części. Krobia, tel.
0603/99-70-55
BMW E-12 : sprężyny sportowe, czerwone, nowe. Wrocław, 
tel. 071/345-55-66
BMW E-21,1993 r., 1 tys. km, 1300 ccm, wtrysk: silnik kpi. z 
osprzętem, dokum., skrzynia biegów (5), wał pędny, zegary z 
obrotomierzem, zawiesz., szyby i inne. Legnica, tel. 
076/858-49-23
BMW E-28,2500 ccm, wtrysk: silnik kpi. - 500 zł, pompa ABS 
+ elektronika - 300 zł. Legnica, tel. 0607/85-24-07 
BMW E-30: maska, klapa drzwi (2-drzwiowa), silnik 1800 ccm, 
skrzynia (5) - 600 zł, dużo drobnych części. Wąsosz, tel. 
0607/64-44-93
BMW E-30,1987 r . : drzwi, szyby, maska, klapa, felgi alumi
niowe z oponami 15“, tylny most, wahacze, szyberdach, fote
le, błotnik, skrzynia biegów (5), skrzynia automat, i inne. Choj
nów, tel. 076/818-12-08,0602/58-63-39 
BMW E-300 : miska olejowa aluminiowa. • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0501/58-93-67
BMW E-34: zderzak przedni, halogeny, błotnik lewy, felgi sta
lowe i aluminiowe, poduszka pow., sensor, pasy, lusterka, 
ćwiartka prawa i inne. Wrocław, tel. 0607/83-44-66 
BMW E-34,1988/96 r . : kierunkowskazy przednie 2 szt. - 40 
zł, lampa tylna lewa - 40 zł. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
BMW E-34,1993 r., 2000 ccm : wzmocnienie, maska, grill, 
drzwi, skrzynia biegów (automatyczna), pompa ABS-u, wspo
magania, przekł. kierownicy, fotele, zegary, felgialuminiowe i 
inne. Wrocław, tel. 0603/48-55-90 
BMW E-36 M3: felgi aluminiowe, 7Jx17", komplet. '* 2 opony,
- 2.200 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-92 
BMW E-36,1800 ccm. wtrysk: wahacz lewy’ zwrotnica z ABS. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
BMW E-36: dużo części blacharskich i mechanicznych. Wror 
cław. tel. 0607/53-43-23.0605/11-26-18 
BMW E-36,1994 r.: klapa bagażnika, plastiki na tylne słupki, 
uchwyty do podsufitki, tylny wózek, wahacze, pompa hamul
cowa, kolumny McPhersona,.inst. elektr. zbiornik paliwa, 
skrzynia biegów, kołpaki, sprężarka klimatyzacji,-Oława, tel. 
07.1/313-15-89,0604/78-93-74 
BMW E-39 : lampy tylne z pomarańczowymi kierunkowska
zami, -150 zł. Lubin, teL 0604/17-14-68 
BMW E-46,1999 r., 2500 ccm: dużo części z rozbiórki. Kror 
bia, woj. leszczyńskie, tel. 0603/99-70-55 
BMW E-46,2000 r . : maska z grillem, lampa prawa, chłodni
ca wody, intercooler (diesel). Wrocław, tel. .071/364-51-42, 
0608/34-92-77 • ^
BMW E30,1986 r..: drzwi, szyby,;wahacze, błotnik, chłodni-, 
ca, fotele i inne. Chojnów, tel. 076/818-12-08.
BMW E30, 1987 r. : drzwi, szyby, szyberdach, tylny most, . 
wahacze, tapicerka podłogowa, alum. felgi, błotniki i inne. 
Chojnów, tel. 076/818-12-08,0602/58-63-39

m m m m
K O R EK TA  P R ZE Z  ZŁĄ C ZE  D IA G N O S TY C ZN E

• OP005120 .

^Wrocta tel-̂ 0-602 3J 8 411J
BMW 525, 1990-r. ' przekładnia kierownicza, skrzynia bie
gów, felgi aluminiowe 17", wał napędowy. Wałbrzych, teL 
0602/1.2-98-73,
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 525 tds, 1993 r . : skrzynia biegów (automatyczna, do 
2500 ccm, tds i 2000 ccm, 24V), zawieszenie tylne kpi. oraz 
skrzynia biegów (automatyczna, do 2.4 D). Lubań, tel. 
0603/08-09-62
BMW 525 KOMBI, 1993 r. : lampy tylne, fotele, telefon Nokia.
Wrocław, tel. 0606/57-08-68, 793-41-04
BMW 525 TDS. 1994 r., 2500 ccm : szeroki grill, chlodnipe. i
inne. Nowogród Bobrzański, woj. zielonogórskie, tel.
0606/95-92-55
BMW 525 TDŚ, 1994 r. : automatyczna skrzynia biegów z 
kołem zamachowym typ 5HP-18. Wolsztyn, tel. 0603/43-96-91 
BMW 525 KOMBI, 1994 r . : elementy tapicerki dachu, ele
menty drzwi, listwa dachowa (chromowana) i inne drobne. 
Wrocław, tel. 0501/39-15-0T
BMW 525, 1995 r . : komputer Bosch, moduł, zegary. Wro
cław, tel. 071/339-72-81
BMW 525 TDS, 1999 i ,  2500 ccm : skrzynia biegów, most, 
wal, części blacharskie. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
BMW 528 CSI: przepływomierz, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-62
BMW 528,1982 r.. 146 tys. km, benzyna : silnik kpi. oclony,, 
stan b. dobry, lampy tylne, lusterka. Lubin, tel. 0607/52-28-44 
BMW 528 i E-28,1986 r.: silnik, skrzynia biegów, most, drzwi, 
błotniki, zderzaki, szyby, zawieszenie, siedzenia, deska, tłu
miki, lampy, inne. Wrocław, tel. 071/345-55-66 
BMW 530 D, 2000 r . : maska przednia, drzwi przednie (pra
we i lewe), felgi 15”. lampy tylne, fotele skórzane kpi. Wro
cław. tel. 0503/84-40-14
BMW 5351 E-34 : zderzak przedni, grill, lampa lewa. waha
cze, miska oleju, głowica, komputer, felgi aluminiowe, drzwi, 
błotniki, przepływomierz;!obudowa filtra. Wrocław, tel.. 
0605/11-62-99
BMW 628 ĆSI: przepływomierz, - 250 zł. Jelenia Góra, tel, 
0607/11-57-62

BMW E34 : grill szeroki - 230 żł, kierunkowskazy przednie - 
50 zł/szt., lampy tylne ciemne Heli - 380 zł/kpi., kierownica + 
poduszka pow. i taśma - 650 zł, podsufitka - 90 zł, felgi alumi
niowe 15* - 800 zł, lampa ksenonowa prawa kpi. (do E39).- 
900 zł. Wrocław, tel. 071/788-84-42 wieczorem 
BUICK SKYLARK, 1989/93 r., 3300 ccm: silnik z dokumen
tacją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr, węglo-. 
wy, skrzynia biegów (automatic), Wrocław, tel. 0501/81-36:18 
CHEVROLET ASTRO : lusterko lewe, instalacja elektr. Wro
cław. teł. 0501/81-36-18
CHEVROLET BLAZER, SUBURBAN : skrzynia biegów *  
reduktor, -1.500 żł. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 
CHEVROLET CAMARO, 1989 r. : most tylny, zawieszenie, 
osprzęt silnika, wał pędny. Czerwieńsk, tel. 0608/23-55-66 
CHRYSLER : oświetlenie i lusterka do różnych modeli. Le
gnica. tel. 076/722-85-51,076/857-02-43 
CHRYSLER, 1996/00 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0603/48-45-74
CHRYSLER CIRRUS, 1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm. V6 : 
skrzynia biegów, automatic, - 2.000 zł. Opole, tel. 
0601/54-36-26
CHRYSLER NEON, 2000 r . : maska silnika, belka zderzaka. 
Wrocław, tel. 0604/86-75-60
CHRYSLER SARATOGA, 2500 ccm, turbo E : drzwi, szyby, 
maski, klapy, silnik, skrzynie biegów, lampy, zawieszenia, fo
tele i inne. Udanin, tel. 0600/10-67-50 
CHRYSLER VOYAGER: zderzak przedni (nowy model). Mi
licz, tel. 0609/46-79-51. 0608/57-06-95 
CHRYSLER VOYAGER: blacharskie i mechaniczne. Piła, tel. 
067/283-03-25

. CHRYSLER VOYAGER: zawieszenie przednie. Prusice, tel. 
071/312-54-64.0603/63-17-70 
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r. : różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER VOYAGER, 1992/95 r. : części mechaniczne i 
blacharskie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHRYSLER VOYAGER. 1993 r.. 2500 ccm, turbo D : osprzęt 
silnika, drzwi, maska, błotniki, chłodnice, zawieszenia, podusz
ki pow., konsola, pas przedni. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56
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CITROEN
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ

PW G.M. CAR", 55-011 Siechnice 
k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 

l tel. 071/311-5942,071/311-54-13, (̂ 604607719. |

CHRYSLER V0YA6ER, 1994 r., 3000 ccm: alternator, lam
pa tylna-, prawa, • 150 zł. Będzin, woj. katowickie, tel. 
0603/18-94-53

. CHRYŚLER VOYAGER, 1994 r.: chłodnica klimatyzacji, pom
pa, kierownica z poduszką. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
CHRYSLER VOYAGER, 1996/98 r. : lampa przednia. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER VOYAGER, 1998 r., 2400 ccm : chłodnica, kli
matyzacja, skrzynia biegów, automatic, oś tylna, ława, ukł. 
kierowniczy, wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukł. wydecho
wy, lusterka, licznik, zbiorniczki i inne. Legnica, tel. 
0605/78-53-53
CITROEN, 1800 ccm, diesel: blok silnika - 200 zł, wał główny
z panewkami i korbowodami - 200 zł, głowica nieuzbrojona •
350 zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52
CITROEN : pompa paliwa, elektryczna, nowa. Wrocław, tel.
0601/15-60-56
CITROEN, 1977/87 r.: rozruszniki, alternator, nowe, w pudeł
ku, -150 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
CITROEN 2CV : sprężyny, amortyzatory, rozrusznik i inne. 
Wrocław, tel. 071/338-03-89,0603/80-52-14

WARSZTAT - 8M-17M 

SKLEP - 8*°-1700 

O P 9 7 4 3 8 P .

ul. Paczkowska 26 
tel. 071/369 13 88 

ul. Kościuszki 181 
tel. 071/372 46 58,

IMPORTER CZĘŚCI 
DO SAMOCHODÓW

USA
ponad 1000 numerów części zamiennych 

- atrakcyjne ceny 
■ również sprzedaż wysyłkowa 

• szybkie dostawy
LOMO -POLSKA S.C. 
tel./fax 074/818-10-09

opoio622 TANIO!!! - yl*A 
AMORTYZATORY 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
KAYABA, SACHS, ALCO
Wrocław, ul. Łęczycka 9 

tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

CITROEN AX : silnik 1100, sprzęgło, kolumhy McPhersona 
(lewe i prawe), inne. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN AX, 1400 ccm, benzyna : silnik, w całości lub na 
części, - 200 zł. Goliszew, tel. 062/769-12-17 
CITROEN AX: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, reflektory, 
chłodnice. SiechniceHel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN AX, 1200 ccm : silnik i inne. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
CITROEN AX : zderzak przedni, błotnik przedni lewy. Wro
cław, tel. 0604/25-05-69
CITROEN AX, 1989 r., 1100 ccm 5-drzwiowy: różne części z 
rozbiórki. Wrocław, tel. 071/345-55-79.0603/21-72-76

CITRO EN

CITROEN AX, 1990 r., 1400 ccm, diesel: s iln ik ,1.200 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
CITROEN AX, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik 
kpi. i wszystkie części z demontażu. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
CITROEN AX, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1000,1400,1600 ccm: alternator, 
lampy, zderzaki, mosty, belki, silnik, skrzynia biegów, chłód- 
n ici, drzwi, szyby, dach, bak i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58 j
CITROEN AX, ZX, £15, SAXO, 1990 r.: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie i inne części ekspl. Wrocław, tel. 
0605/03-24-14

CITROEN BERLINGO : klapa tylna, • 500 zł. Ostrów WIJ<pH 
tel. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, belka pod silnik, zwrotnice, 
McPhersony, chłodnice, kierunkowskazy, obudowa z wenty
latorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65 
CITROEN BERLINGO : zderzaki, reflektory, błotniki, drzwi. 
Siechnice, tel. 0606/81-92-01
CITROEN BX: kule, hak, elem. hydrauliki, koła aluminiowe, 
siinik 1400,1900 benzyna, belka przednia, elementy blacharki, 
elementy wnętrza i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN BX : klapa tylna, maska przednia. Głogów, teł. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
CITROEN BX, 1900 ccm^diesel: skrzynia biegów, - 500 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
CITROEN BX, : drzwi kompl., inne części. Nysa, tel. 
077/433-55-76
CITROEN BX: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik 
1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
CITROEN BX : reflektor, belka pod silnik. Siechnice, tel. 

jj 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN BX : maska, klapa tylna, zawieszenie. Trzebnica, 
tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 S 
CITROEN BX: lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
CITROEN BX, 1985 r., 1900 ccm, diesel: amortyzatory przed
nie • 50 zł, miska olejowa - 50 zł, wał korbowy - 50 zł, kule - 20 
zł. Bogatynia, tel. 075/774-18-28,0602/89-99-03 
CITROEN BX, 1985 r., 1400 ccm, benzyna,: silnik, części 
blacharskie, szyby, zawieszenia, lampy, zderzaki i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-55-34,0602/52-55-51 
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: części silnika, ma- 
glownica, półosie, zawieszenie. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
0602/88-49.-71
CITROEN BX, 1988 r.. 120 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, - 1.500 zł. Malczyce, gm. środa Śląska, 
tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
CITROEN BX, 1991 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1995 r., 1900 ccm, diesel: silnik, - 1.950 zł. 
Goliszew. tel. 062/769-12-17
CITROEN BX, AX: różne części. Zębice, tel. 071/344-68-89

CITROEN C15: błotnik przedni prawy - 80 zł, nakładka pla
stikowa na błotnik prawy - 30 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
CITROEN C15: błotnik lewy, drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0604/25-05-69
CITROEN C25, 1983/93 r., 2500 ccm, D, TD : skrzynia bie
gów, części silnika i zawieszeń, części blacharki, inne. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
CITROEN C25,1989 r., 2500 ccm, djesel: skrzynia biegów, 
przekładnia kierownicza, stan b. dobry. Głuszyca, tel. 
0603/65-25-97
CITROEN C25, 1992 r., 2500 ccm, diesel: części mecha
niczne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia bie
gów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57
O  CITROEN C35, 1989 r., 2500 ccm, diese l: silnik 

(stan b. dobry), skrzynia biegów oraz rozrusznik. 
Chojnów, tel. 076/818-17-45, 076/818-12-27, 
0603/07-36-38 84018101

CITROEN CX: szyby, pompy, drzwi tylne, lewe, kolumna kie
rownicy, przewody, kompl. piasty tylne, elementy hydrauliki, 
ińne. Przylep, tel. 068/321-34-97 
CITROEN CX : drzwi kpi., lampy tylne, koło zamachowe, mi
ska olejowa, pokrywa zaworów. Szymanóŵ  gm. Dobromierz, 
tel. 074/858-67-98
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: części silnika, półosie, ele
menty hydrauliki, pompa klimatyzacji • 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
CITROEN CX, 2000 ccm, benzyna :. silnik ber alternatora, 
kpi., felgi stalowe, inne. Wschowa, tel. 065/540-52-15, 
065/540-67-88
CITROEN CX, ZX : drzwi, lampy, skrzynia, silnik oclony, za
wiesz., zderzak - 250 zł. Wysoka, gm. Wrocław, tel. 
071/359-10-64
CITROEN EVASION : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik, obudowa z wentyla
torami, przekł. kierownicza, belka pod chłodnicę. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, belka pod silnik, wahacze, grill, chłodnice, zderzaki, 
kierunkowskazy, reflektory, amortyzatory, obudowa z wenty
latorami. Siechnice. tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER : zderzaki, reflektory, błotniki, drzwi. 
Siechnice, tel. 0606/81-92-01
CITROEN JUMPER, 1997 r„ 2500 ccm, turbo D : wahacze, 
zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, wózki, drzwi przed
nie kpi., tylne kpi., do niskiego modelu, osie tylne kpi. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
CITROEN JUMPER, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : blok silnika, 
popychacze zaworów, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/77-26-43 
CITROEN JUMPY : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, belka pod siłnik, belka pod 
chłodnicę i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN SAXO: oś tylna kompl, - 600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN SAXO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
chłodnice i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN SAXO : zbiornik wspomagania, korek wlewu pali
wa, tylna półka, zawiasy maski silnika, siedzenia, licznik. 
Wrocław, teł. 071/357-38-24,0603/31-62-05 
CITROEN SAXO, 2000 r.: pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 0501/10-98-53
CITROEN VISA, 1979 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
CITROEN VISA, 1984 r., 1100 ccm używane: ukł. kierowni
czy, drzwi, skrzynia biegów, sprzęgło, pompa wodna, felgi, 
alternator, szyba przednia, zawieszenie tylne, zbiornik pali
wa, klapa, pompa hamulcowa, maska, zderzak przedni, lam
py. Krzeszów, tel. 075/742-34-01 
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, belka pod silnik, wahacze i 
inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XANTIA, 1999 r . : szyba przednia - 400 zł, szyba 
drzwi przednich lewych - 170 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
CITROEN XM : różne części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
CITROEN XM: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, halogeny, klapa tylna, chłodnice, 
belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XM : szyba do tylnej klapy. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
CITROEN XM: pompa LHM, półoś, pompa paliwa, poduszka 
silnika i skrzyni biegów, aparat zapłonowy. Wrocław, tel. 
071/357-38-24,0603/31-62-05 
CITROEN XM: zderzak przedni, błotniki, spoiler na tylnej kla
pie, przegub półosi. Wrocław, teł. 0602/6^61-53 
CITROEN XM, 1989 f., 67 tys. km, 3000 ccm,: różne części. 
Wrocław, tel. 325-22-32
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ćcm, benzyna: różne części z 
demontażu, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, blacharka. 
Legnica, tel. 0609/51-26-68
CITROEN XM, 1991 r. :maska, błotnik, atrapa, wzmocnienie 
czołowe. Opole, tel. 0605/57-20-65 
CITROEN XM, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
pompa ABS, deska rozdz., pasy pirotechniczne, klimatyza
cja, inne. Żary, tel. 068/374-91^71 
CITROEN XM, ZX : cały przód, skrzynia biegów (5), półosie, 
rozrusznik, klapa -190 zł. Żerniki Wr., tel. 071/359-37-99 
CITROEN XSARA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik, wahacze, zwrotnice, 
McPhersony, reflektory, ścianka tylna, klapa tylna, lampy tyl
ne, obudowa z wentylatorami, chłodnice. Siechnice, tei.

. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN XSARA: zderzaki, reflektory, błotniki, drzwi. Siech
nice, tel. 0606/81-92-01

CHŁODNICE
SPRZEDAŻ - NAPRAWA
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów
ZD E R Z A K I - LA M PY  
ATRAPY - NAPRAW A  
profesjonalne spawanie 
elementów plastikowych 

Adar s.c.
Wrocław, ul. Krakowska 180 

tel. 343-84-66 w. 45, 341-63-27 
0501-109-392, 0501-109-397 

KUPON -10%  RABATU

CITROEN XSARA : alternator. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
CITROEN XSARA, 2000 r.: wzmocnienia boczne i czołowe, 
dach. Legnica, tel. 0605/2240-82 
CITROEN XSARA, XANTIA: różne części, -150 zł. Groblice, 
tel. 071/342-31-22,0609/27-24-54 
CITROEN XSARA PICASSO : zderzaki, reflektory, błotniki, 
drzwi. Siechnice, tel. 0606/81-92-01 
CITROEN ZX: ćwiartka tylna lewa ze słupkiem dachowym do 
modelu 5-drZwiowego - 400 zł, szyba tylna - 80 zł, komputer
1.4 - 300 zł. Gostyń, teł. 065/572-51-65,0609/45-99-61 
CITROEN ZX: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, kierun
kowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm: silnik, sprzęgło, alternator, 
zawieszenie przednie, półosie oraz rozrusznik. Leszno, tel. 
065/529-34-28
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk : różne części uży
wane, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, 1995 r. : pokrywa silnika, błotnik lewy. Wro
cław, tel. 0604/25-05-69

KLIMATYZACJA
serwis

CHŁODNICE
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 
NOWE I UŻYW ANE 

SPRZEDAŻ, NAPRAWA

Trzebnica, ul. Jędrzejowska 61 
tel. 0-602 52 38 87 0P992464

CZĘŚCI ZAMIENNE do samochodów ciężarowych i sprzętu 
budowlanego, sprzedam za 30% wartości (wyprzedaż). Wał
brzych, tel. 0604/11-59-68
O  CZĘŚCI UŻYWANE DO AUT ZACHODNICH. Tel.

0600/18-72-50 03003391
DACIA 1300 : głowica, rozrusznik, alternator. Chojnów, tel. 
0604/72-40-36
DACIA: chłodnica wody, zbiorniczek do spryskiwaczy, reflek
tory, półosie, silnik, lampy tylne, szyby, atrapa, akumulator, 
lusterka. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
DACIA 1300 : różne części, nowe i używane. Wrocław, tel. 
071/788-76-57
DACIA: różne części. Wrocław, tel. 071/399-85-82 
DAEWOO : zawieszenie tylne, bak. Polanica Zdrój, tel. 
0502/40-91-08
DAEWOO ESPERO : wszystkie części. Chojnów, tel. 

. 076/819-17-56,818-70-01
DAEWOO ESPERO: lampy tylne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
DAEWOO ESPERO: lampy tylne, klapa tylna kompl. Mojesz, 
woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
DAEWOO ESPERO : różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0602/60-66-24
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 1500 ccm, benzyna : mecha
niczne z demontażu. Chojnów, tel. 076/819-17-56 
DAEWOO ESPERO, 1997 r.: sprężarka do klimatyzacji, son
da lambda, drzwi, tylna część nadwozia, zawięszenia i inne. 
Oleśnica, tel. 071/315-40-51
DAEWOO ESPERO, 1998 r. : aplikacja tylna, tarcze ham. 
nowe, łożysko oporowe, pierścienie tłokowe, wałek rozrzą
du, popychacze hydrauliczne, zamek bagażnika. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-95

OP012473

DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r.: części używane. Wro
cław , tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS : drzwi przednie lewe, kpi., do modelu
3-drzwiowego. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO LANOS: głowica, plastiki, deska rozdz., zbiornicz
ki, inne. Wałbrzych, tel. 0504/89-87-79 
DAEWOO LANOS: atrapa -100 zł, drzwi tylne lewe • 100 zł, 
zderzak tylny lakierowany (HB) -100 zł, zderzak tylny czarny 
(sedan) -100 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
DAEWOO LANOS: różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0602/60-66-24
DAEWOO LANOS; reflektor prawy, błotnik przedni, zderzak
przedni i tylny. Wrocław, tel. 0604/25.-05-69
DAEWOO LANOS, 1600 ccm, 16V: drzwi, dach, bok prawy,
silnik, skrzynia, zawiesz. i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58
DAEWOO LANOS : zderzak przedni kpi. Wrocław, tel.
071/353-37-26,0609/48-98-57
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel.
071/302-72-09
DAEWOO LANOS : różne części z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO LANOS SX, 1997 r., 1500 ćcm: drzwi prawe tylne, 
błotnik tylny prawy, głowica, rozrusznik, komputer, szyby bocz
ne, tapicerki wnętrza, ABS, wiatrak wentylatora. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
DAEWOO UNOS, 1998 r., 50 tys. km, 1500 ccm : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, klapa tylna, lusterka, 
zderzak tylny, halogeny i inne. Legnica, tel. 0603/62-30-62 
DAEWOO LANOS, 1998 r. : maska, błotniki, drzwi, lampy, 
chłodnica, pokrywa tylna, halogeny, filtr pow., zderzaki, far
tuch lewy przedni, lampy tylne, wentylator, przekł. hydraulicz
na. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm, 16V: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, półosie, zawiesz., drzwi, tylne lampy, 
tylny zderzak, przedni pas i inne. Chojnów, tel. 0608/77-04-66 
DAEWOO LANOS. 1999 r., 1500 ccm, 16V, ECOTEC i poj. 
1600 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, maska, 
reflektory, chłodnica, podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnie
nie czołowe; konsola, relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 
0603/48-47-12
DAEWOO LANOS, 1999 r.: dach, błotniki tylne, klapa tylna, 
tapicerka, ukł. wydechowy, zawieszenie tylne, poduszka pow., 
klimatyzacja, plastiki, wiązka inst. elektr  ̂lampy i inne. Lubin, 
tel. 0604/81-71-50

DAEWOO]
te l. 071/789-90-56  

AUTO CZYŚCI LOTNIK
W ro c ła w  -  P s ie  P o le  

ul. Bierutowska 38
DAEWOO LANOS, 1999 r.: błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, 1999 r.: zderzak przedni i tylnyLreflektor 
lewy, felga, koła, błotnik przedni, drążek kierowniczy, maska 
silnika, listwa pod lewy reflektor, drzwi lewe tylne. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-95
DAEWOO UNOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błotni
ki, chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie bocz
ne, reflektory i inne. ., tel. 071/311-47-60 po godz. 18, 
0607/63-77-40
DAEWOO UNOS, MATIZ, NUBIRA, TICO: oświetlenie, zde
rzaki, oblachowanie. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
DAEWOO UNOS, NUBIRA I I : nowe owiewki drzwiowe, li
stwy boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz.
9-17
DAEWOO LEGANZA : grill przedni, stan b. dobry - 40 zł. 
Wrocław, tel. 0503/04-69-47
DAEWOO LEGANZA: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0602/60-66-24
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
DAEWOO LEGANZA, 1998 r., 2000 ccm: różne części przo
du, poduszki pow. Żagań, tel. 0609/15-15-81 
DAEWOO LEGANZA, 1999 r . : reflektor prawy oraz drążek 
kierowniczy kpi. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO MATIZ: drzwi, maski, klapy, zawieszenie, konso- 

* le, dachy, ćwiartki, liczniki,’tapicerki, siyby; kołś; felgi", głowi
ce, skrzynie biegów, półosie, fotele, rozruszniki, alternatory 
lampy, inne. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
DAEWOO MATIZ: drzwi - 50-350 zł, maska, podnośniki szyb, 
zamki, klamki, lusterka. Legnica, tel. 0605/63-27-72 
DAEWOO MATIZ: kolumna McPhersona prawa, wahacz, sta
bilizatory, sprężyny, tłumiki i inne. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ : drzwi kpi., klapa tylna kpi., lusterka, wó
zek, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, li
stwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
DAEWOO MATIZ: różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0602/60-66-24
DAEWOO MATIZ: reflektor, zderzak, filtr powietrza. Wrocław, 
tel. 0604/25-05-69
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny i przedni. Wrocław, tel. 
071/353-37-26,0609/48-98-57 
DAEWOO MATIZ: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO MATIZ, 1998 r. : maska, błotniki, drzwi, lampy, 
chłodnica, pokrywa tylna, halogeny, filtr pow., zderzaki, far
tuch lewy przedni, lampy tylne, wentylator. Wrocław, tel. 
0601/83-47-50
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni, d.rzwj przednie 
lewe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni i tylny, reflektor 
lewy, łożyska koła tylnego oraz amortyzatory. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r.: drzwi, maski, klapy, zawiesze
nie, ćwiartka, konsola, tłumik, głowica, skrzynia biegów, pół
osie, fotele, szyby, plastiki, lampy, alternator, zawieszenia, oś, 
zderzaki, wzmocnienie. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
DAEWOO NEXIA SEDAN: drzwi tylne lewe, prawe przednie, 
błotnik lewy przedni. Krosnowice, tel. 074/868-52-75

NAPRAWA K0MPUTER0W

wyłączanie immobilizera^
FIAT, RENAULT, VWI INNE l 

Wrocław, tel. 0-602 318 411 -

DAEWOO NEXIA, 2000 ccm, 16V : komputer. Prochowice, 
tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
DAEWOO NEXIA: zderzak, lampy, maska, błotnik. Wrocław, 
tel. 0502/29-43-24
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA: różne części. WrocłaW, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO NEXIA, 1999 r . : reflektor prawy, silniczek kroko
wy (nowy), siłowniki pokrywy bagażnika, pasy bezpieczeń
stwa przednie (do modelu 3-drzwiowego) oraz kierunkowskaz 
tylny. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
O  DAEWOO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINOU

ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN
TO, SIENA, DUCATO, roczniki 1980-2000 r.: re
flektory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atra
py, zderzaki, ch łodnice, blachy i inne. 
„REG-PLAST", Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81012781

DAEWOO NUBIRA II : atrapa w masce, stan idealny -120 zł, 
reflektor prawy, stan idealny • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
DAEWOO NUBIRA: reflektory kompl., lewy i prawy -170 zł, 
maska - 400 zł, zderzak przedni • 170 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
DAEWOO NUBIRA SEDAN: zderzak tylny, słupek przedni z 
progiem. Wrocław, fel. 0604/25-05-69 
DAEWOO NUBIRA : różne części z demontażu: Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r . : maska, błotniki, drzwi, lampy, 
chłodnica, pokrywa tylna, halogeny, filtr pow., zderzaki, far
tuch lewy przedni, lampy tylne, wentylator. Wroclaw, tel. 
0601/83-47-50 . <  :
DAEWOO NUBIRA, 1999 r.: wahacz przedni prawy, zderzak 
przedni, reflektor prawy, filtr klimatyzacji, drzwi tylne prawe, 
przekaźniki, bezpieczniki, felga oraz amortyzator tylny lewy. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
DAEWOO NUBIRA, 20Ó0 r., 1900 ccm : wózki, wahacze, 
zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, 
stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO NUBIRA, LEGANZA: reflektory, zderzaki, maska. 
Trzebnica, tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 
DAEWOO TICO : różne części, nowe. Brzeg, tel. 
0602/64-35-54
DAEWOO TICO : drzwi, maski, klapy, zawieszenie, konsole, 
dachy, ćwiartki, liczniki, tapicerki, szyby, koła, felgi, głowice, 
skrzynie biegów, półosie, fotele, rozruszniki, alternatory lam
py, inne. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
DAEWOO TICO : kołpak oryg, - 10 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
DAEWOO TICO : maska przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
DAEWOO TICO : kolumny McPhersona, skrzynia biegów, 
głowica, tarcza docisku, rozrusznik, alternator, nagrzewnica,

szyby, drzwi, lampa tylna lewa, zderzak tylny. Sobótka, tel. 
071/390-34-35,0601/72-40-04 
DAEWOO TICO : zawieszenie przednie, chłodnica, wentyla
tor. Strzelin, tel. 0604/14-02-74 
DAEWOO TICO : zderzak tylny czarny, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
DAEWOO TICO : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0602/60-66-24
DAEWOO TICO: błotnik przedni lewy, zderzak przedni. Wro
cław, tel. 0604/25-05-69
DAEWOO TICO : błotnik tylne, nowe. Wrocław, tel.
071/333-70-92,0601/56-17-22
DAEWOO TICO: maska, drzwi, chłodnica, wentylator, lusterko
prawe i lewe, reflektory, ścianka tylna, błotniki przednie, inne.
Wrocław, tel. 071/337-13-13 do godz. 13
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel.
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 1998 r.: maska, błotniki, drzwi, lampy, chłod
nica, pokrywa tylna, halogeny, filtr pow., zderzaki, fartuch lewy 
przedni, lampy tylne, wentylator. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
DAEWOO TICO, 1999 r.: zderzak, pokrywa bagażnika, amor
tyzatory, błotnik przedni prawy, drzwi tylne lewe i przednie 
prawe, felga, przegub półosi, lusterko prawe, pompa paliwa 
oraz cylinderek hamulcowy prawy. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO TICO, 1999 r.: drzwi, maski, klapy, lampy, wzmoc

nienie, fotele, koła, tapicerka, konsola, ćwiartka, zawiesze
nie, skrzynia biegów, głowica, licznik, zwrotnica, zderzaki, 
wzmocnienia. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
DAEWOO TICO, 1999 r . : zderzak przedni, błotnik przedni 
lewy, wzmocnienie czołowe. Wrocław, tel. 0608/08-15-10 
DAEWOO TICO, MATIZ : różne części. Trzebnica, tel. 
0603/63-17-70
DAF 400 : różne części, nowe i używane. Gajków, gm. Ka
mieniec Wr., tel. 071/318-51-66 po godz. 19 
DAF 400,2500 ccm, turbo D, diesel: silnik kpi., skrzynia bie
gów, most, zawieszenia, ukł. wspomagania, drzwi i inne. Gro-\ 
madka, woj. legnickie, tel. 0604/78-33-32,0600/35-98-92 
DAF 400,2500 ccm, diesel: wały napędowe, chłodnica, gło
wica 2.5 TD, turbina, koła, resory. Zielona Góra, tel. 
068/321-32-96
DAF 400,1988/95 r., 2500 ccm, turbo D, diesel: wszystkie 
części. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
DAF 400,1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik Perkins, skrzynia 
biegów, zawieszenie i inne. Opole, tei. 0602/65-31-46 
DAIHATSU APPUUSE, 1990 r., 1600 ccm, benzyna : błot
nik prawy przedni, drzwi przednie i tylne prawe, atrapa przed
nia z napisem Daihatsu. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHAFtADE: skrzynia biegów, - 350 zł. Goliszew, 
tel. 062/769-12-17
DAIHATSU CHARADE G-10,1980/93 r„ 993 tys. km, benzy
na i diesel oraz G-11/30/100S/101S, modele 3 i 5-drzwiowe: 
głowice, silniki, blacharka, i inne części, nowe i używane, tak
że kupię, sprzedaż wysyłkowa, inne propozycje. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1984/94 r„ 1000 ccm: silnik +, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, lampy, oblachowanie, plastiki i 
inne, możliwa wymiana. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
DAIHATSU CHARADE, 1985 r . : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm, diesel: wałek roz
rządu, części skrzyni biegów + uszczelniacze, tarcze hamul
ców (nowe i używane), lusterko lewe, docisk sprzęgła, 
uszczelka miśki olejowej i pokrywy zaworów oraz prowadni
ce. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CHARADE, 1987/94 r. 1000, 1300 ccm: drzwi, 
błotniki przednie i tylne, klapa, zawieszenia, skrzynia biegów, 
rozrusznik, alternator, lusterka, lampy, kolumny McPherso
na, różne elementy blacharki (5-drzwiowy), inne. Wrocław, 
tel. 0503/36-60-05
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 1000 ccm, diesel: kolektor 
ssący, tarcze, klocki hamulcowe, siłowniki klapy, wałek roz
rządu, docisk sprzęgła, części do skrzyni biegów, kierunkow
skaz boczny lewy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95.
DAIHATSU CUORE, 1989 r . : drzwi, klapa tylna i przednia, 
błotniki, szyba przednia, automatyczna skrzynia biegów, ko
lumny McPhersona, wahaczeJ inne. Nabłoto, gm. Brody, tel. 
068/371-20-61
DODGE CARAVAN, 1991/95 r . : różne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0502/53-17-39
DODGE, CHRYSLER DAYTONA, LE BARON, USER, GTS, 
1988/90 r . : różne części. Jelenia Góra,-tel. 075/641 -62-97, 
0608/84-90-36
FIAT: oświetlenie i lusterka do różnych modeli. Legnica, tel. 
076/722-85-51,076/857-02-43 
FIAT, 1000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów 151, z doku
mentacją, oclone, ceny od 1.200 zł. Syców, fel. 062/785-35-53, 
0603/58-56-02
FIAT 125p: wszystkie części. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
FIAT 125p: alternator nowy. Kamienica 64, gm. Paczków, woji 
opolskie, tel. 0606/52-68-10
FIAT 125p : blok silnika, hak, nadkola, plastiki tylne, półoś, 
gaźnik, zderzak tylny, licznik, chłodnica, szyba tylna, zawory 
głowicy, tłoki II szlif. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT 125p : różne części. Legnica, tel. 0602/80-40-13 
FIAT 125p: silnik po remoncie, skrzynia biegów (5) i (4), lam
py, sprzęgło, drzwi, głowice, zawieszenia i inne z demontażu. 
Lubin, tel. 0607/53-29-96
FIAT 125p: różne części. Prusice, tel. 0606/40-03-11 
FIAT 125p: alternator - 30 zł, gaźnik • 30 zł, koła kompletne - 
10 zł/szt., fotele • 20 zł/szt., szyba przednia i tylna - 20 zł/śzt., 
tarcze hamulcowe - 20 zł, szybkościomierz - 30 zł, zderzak 
tylny - 30 zł. Wrocław, tel. 0502/53-18-09 
FIAT 125p: klapa tylna -10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/338-09-47 
FIAT 125p : alternator, aparat zapłonu, gaźnik - 40 zł/szt., 
rozrusznik - 50 zł, drzwi tylne - 25 zł/szt., most tylny kpi. - 90 
zl, głowica - 60 zł, maska, klapa, wał napędowy • 30 zł/szt. i 
wiele innych. Wrocław, tel. 071/322-23-56 
FIAT 125p : ukł. kierowniczy, serwo, pompa ham., zbiornik 
paliwa, pompy oleju, lampy przednie i tylne, klapa tylna, na
grzewnica. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
FIAT 125p : szyba tylna. Wrocław, tel. 071/348-50-06,

. 0601/76-37-32 " . . .
FIAT 125p : oblachowanie kpi., z nową podsufitką, 50% upu
stu od ceny detal, oraz dużo części z demontażu. Wrocław, 
tel. 344-77-36
FIAT 125p: okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podłużni- 
cami, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wro
cław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p : silnik, skrzynia biegów, wał, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-05-12
FIAT 125p, 1500 ccm : chłodnica 'miedziana (prawie nowa) - 
100 zł, koło, opona Stomil • 40 zł oraz akumulator, 2-letni, 60 
Ah - 70 zł. Wrocław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 
FIAT 125p: śilnik, udokumentowane pochodzenie, most, wał 
korbowy, koła, szyby, inne. Wrocław, tel. 071/342-70-00 
FIAT 125p po regeneracji: głowica, rozrusznik, pompa wody, 
gaźnik, skrzynia biegów /4/. Wrocław, tel. 071/350-65-00 
FIAT 125p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71'69-78
FIAT 125p: rozrusznik, alternator, stacyjka, szyby, nagrzew
nica : 40 zł/szt., resory, skrzynia biegów 141- 70 zł/szt., skrzy
nia biegów 151 -150 zł, Wrocław, tel. 0603/52-94-40 
FIAT 125p: błotniki, nowe - 30 zł, ścianka tylna - 40 zł, drzwi 
prawe przednie - 40 zł, reflektory • 10 zł. dętki, szyba tylna • 
40 zł. Wrocław, tel. 071/787-26-87 
FIAT 125p, J982 r., 1500 ccm: gaźnik, serwo, opony, pompa 
olejowa, ap. zapłonowy *  cewka, uszczelki do silnika, nowa 
linka ham: ręcznego, amortyzatory, klaksony i inne -100 zł
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lub zamienię na tel. komórkowy, resory - 50 zl, ukł. Zapłono
wy el. kpi. • 320 zł. Rożnów, gm. Przeworno, tel. 074/810-25-35 
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km, 1500 ccm: silnik, stan b. do
bry, kompl. - 440 zł, most tylny (kwadratowy) kompl. • 170 zl, 
skrzynia biegów (5) -180 zł, resory - 25 zł/szt., drzwi - 35 
zł/szt., fotele, bardzo ładne kompl. - 70 zł, rozrusznik • 50 zł, 
akumulator, nowy • 80 zł, serwo - 40 żł. Zawonia k. Trzebnicy, 
tel. 0608/16-25-78
FIAT 125p, 1988 r . : pompa hamulcowa z serwem • 40 zł, 
alternator, gażnik • 30 zł/szt!, nagrzewnica, klapa bagażnika, 
drzwi lewe • 20 zł/szt., resory, szyby, stacyjka, silnik wyciera
czek, amortyzatory i inne -10-15 zł/szt., skrzynia 5-biegowa 
z 1990 r. • 200 zł. Bolesławiec, tel. 0609/35-01-07 
FIAT 125p, POLONEZ: słupki drzwiowe, alternator, óbudow. 
sprzęgła, teleskopy, przełączniki, sworznie, silniczki wycie
raczek. kolumna kierów, i inne. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT 126p : części z rozbiórki. Bielawa, tel. 074/645-73-08 
po godz.18,0609/42-39-'03
FIAT 126p: skrzynia biegów, szyby, zawiesz. i inne. Bolków, 
tel. 0607/55-03-07
FIAT 126p, 650 ccm : alternator - 200 zł, zwrotnice - 30 zł, 
korpus silnika - 50 zł, szyby tylne -10 zł, stacyjka - 30 zł, inst. 
el. - 30 zł, bak - 30 zł, silnik • 250 źł, pompa paliwa - 20 zł, 
piasty, bębny i inne. Stanisław Barowicz, 59-225 Chojnów, ul. 
Dąbrowskiego 8/8
FIAT 126p: różne części. Gierałtów, tel. 075/7.36-81-87 
FIAT 126p : szybki trójkątne z ramkami lub bez - 30 zł, nad
wozie z 82 r., kompletna dokumentacja • 50 zł, obudowa licz
nika FL 10 zł, błotnik tylny, lewy - 30 zł, metalowe nadkole 
wewn., przednie - 25 zł, korpusy skrzyni biegów - 50 zł, sie
dzenia - 30 zł, inne części • od 1 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
FIAT 126p: silnik kpi., .na chodzie", stan dobry, z dokumen
tami, - 200 zł. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/87-63-85 
RAT 126p e l: drzwi prawe i lewe -100 zł/szt. Głuszyca, tel. 
074/845-90-86
FIAT 126p : skrzynia biegów, stan idealny. Gosławice, woj. 
opolskie, tel. 0608/72-03-35
RAT 126p: alternator, koła, skrzynia biegów, licznik, siedze
nia, rozrusznik, zderzaki, inne części. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55
FIAT 126p: przednie i tylne zawieszenie, nowego typu, kom
pletne z wahaczami, amortyzatorami, zwrotnicami i bębnami 

szczęki, stan b. dobry, - 130 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-40-77
FIAT 126p : tarcze sprzęgła, wał, gażnik, lewarek, trójkąt 
ostrzegawczy, - 300 zł. Kamienica 64, gm. Paczków, woj. opol
skie, tel. 0606/52-68-10
FIAT 126p : skrzynia biegów - 150 zł. Kluczbork, tel. 
0604/37-16-70
FIAT 126p nowei prod. fabr.: tłumik • 23 zł, resor - 45 zł, łoży
ska • 10 zł/szt., przeguby napędowe • 20 zł/szt., cewka zapło
nowa • 25 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 
FIAT 126p BIS: skrzynia biegów, stan b. dobry - 250 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-47-03
FIAT 126p: dach, podsufitka, tarcza sprzęgła, docisk sprzę
gła, szyby, zbiornik paliwa, resor, drzwi prawe, lampy przed
nie. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FIAT 126p, 35 tys. km, 650 ccm: silnik kpi., alternator, maska 
przednia i tylna, ukł. kierowniczy, zwrotnice, amortyzatory, 
sprężyny, koła, szyby i wiele innych. Legnica, tel. 
076/856-40-22,0604/71-04-20 
FIAT 126p: prądnica, regulator napięcia, • 30 zł. Legnica, tel. 
0607/11-22-81
FIAT 126p : drzwi, szyby, fotele, pasy, pompa paliwa. Nowa 
Ruda, tel. 0609/39-51-67
FIAT 126p : różne części z rozbiórki, głowica do silnika wło
skiego (nowa). Nysa, tel. 077/431-83-63,0602/71-89-33 
FIAT 126p : wszystkie części z rozbiórki. Oleśnica, tel. 
0605/83-78-18
FIAT 126p : silnik uzbrojony, alternator, rozrusznik, skrzynia 
biegów, koła kpi., opony na gwarancji, aparat zapłonowy, szy
by, reflektory, deska rozdzielcza i inne. Oława, tel. 
0501/51-86-69
FIAT 126p : różne części z demontażu. Ozimek, tel. 
077/465-31-17
FIAT 126p : różne części. Prusice, tel. 071/312-54-64, 
0603/63-17-70
FIAT 126p FL: skrzynie biegów w różnym stanie tech. Rato- 
wice, gm. Czernica, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p; 650 ccm : skrzynia biegów -150 zł, silnik kom
pletny - 300 zł i inne. Sieniće, gm. Łagiewniki, tel. 
071/393-98-82
FIAT 126p : felgi, alternator, skrzynia biegów, rozrusznik, 
zwrotnice, przekładnia i inne. Sobótką, tel. 0608/45-27-75 
FIAT 126p BIS nowe: aparat zapłonu, alternator, przewody 
układu chłodzenia (dolny i górny), termostat z obudową, wen
tylator chłodnicy Z obudową, poduszki, skrzynia biegów. Świd
nica, tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50 
FIAT 126p : drzwi, szyby, maska, klapa, belka, duży licznik, 
rozrusznik, alternator, prądnica, lampy, skrzynia biegów, zde
rzaki, kierownica, wahacze, bębny, kolo zamachowe, pasy, 
dywany, koła, opony, resor, bak, głowica, nadkola i inne. Świe
bodzice, tel. 074/854-51-61
FIAT 126p, 650 ccm : silnik i skrzynia biegów + alternator - 
200 zł, silnik i skrzynia biegów-150 zł. Świebodzice, tel. 
074/854r27-29,0601/49-77-39 
FIAT 126p, 600 ccm: silnik po remoncie kapitalnym (z doku
mentacją), -150 zł. Świebodzice, tel. 074/845-2&-99 
FIAT 126p: silnik z alternatorem • 120 zł i inne. Świebodzin, 
tel. 074/854-27-89
FIAT 126p: silnik 650 ccm (możliwość sprawdzenia) - 220 zł, 
alternator -150 zł, skrzynia biegów -130 zł, rozrusznik (nowy 
typ) • 100 zł, rozrusznik na linkę - 30 zł, fotele lotnicze - 70 zł, 
nadwozie (do wymiany progi) - 150 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
FIAT 126p: skrzynia biegów • 140 zł, silnik -180 zł, wahacze 
- 40 zł i ińne. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/65-53-84
FIAT 126p : zwrotnica lewa, stary typ, piasty kół, licznik, do
stawka skrzyni biegów i inne. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT 126p: fotele rozkładane (2 szt.), -150 zł. Wrocław, tel. 
071/321-21-91
FIAT 126p : drzwi, szyby, maska, alternator, rozrusznik, kie
rownica, belka tylna, plastiki wnętrza, pasy bezwładnościo
we. Wrocław, tel. 0503/74-64-59 
FIAT 126p : skrzynia biegów, przekł. kierów. • 200 zł. Wro
cław, tel. 071/328-97-45,0600/69-04-38 
FIAT 126p : klapa tylna - 30 zł, belka - 20 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
FIAT 126p : silnik, szyby, drzwi i inne części. Wrocław, tel. 
071/343-16-93
FIAT 126p: alternator -150 zł, skrzynia biegów -130 zł, sze
roki licznik - 80 zł, rozrusznik na elektromagnes -120 zł, sil
nik 650 ccm - 250 zł, głowica - 80 zł, wahacze • 25 zł, zawie
szenie nowego typu - 70 zł, resor - 40 zł, gażnik • 35 zł, do
cisk - 35 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia 
listwowa, hak, bagażnik, łożyska, części do skrzyni biegów, 
wał korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zde
rzaki, kierownica. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 .
FIAT 126p FL używane: przekładnia kierownicza - 50 zł, wa
hacze - 30 zł, szyby uchylne i ogrzewana - 20 zł, koła nowe, 
13" -100 zł, zderzak szeroki - 30 zł, zwrotnice - 30 zł, fotele 
welurowe - 20 zł, amortyzatory i sprężyny -10 zł, rozrusznik - 
30 zł, inne. Wrocław, tel. 071/361-95-65,0607/42-82-29 
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, zwrotnice po regenera
cji, resor, wahacze, kpi. zwrotnice. Wrocław, tel. 
071/357-59-92
FIAT 126p: fotele Bimarco, 2 szt., stan idealny, pasy szelko
we Schroth, 2 szt. Wrocław, tel. 342-16-15

FIAT 126p: reflektory*- kierunkowskazy, drzwi, zderzaki, kla
pa tylnarWroęjąw, tel. 0601/21 -77-43 
FIAT 126p : deska rozdz., konsola, belka tylna, klapa tylna, 
drzwi prawe, szyby i inne. Wrocław, tel. 0502/96-51-31. 
FIAT 126p : silnik, stan b. dobry -.100 zł, skrzynia biegów - 

-130 zł, głowica -100 zł, resory - 40 zł, zderzaki • 30 zł, fotele 
kubełkowe - 80 zł, maska • 35 zł, klapa • 25 zł, belka -15 zł, 
koła z oponami - 40 zł I inne. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
FIAT 126p : drzwi - 40 zł, maska, •. 35 zł, klapa tylna - 35 zł, 
szyba przednią i tylna. Wrocław, tel. 0502/87-47^67,0 
FIAT 126p FL: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0503/32-22-42
FIAT 126p : belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT 126p: rozrusznik - 45 zł, zwrotnice po regeneracji - 40 
zł, aparat zapłonu - 35 zł, bębny ham. -10 zł/szt., piasty • 20 
zł/szt., teleskopy -15 zł/szt. Wrocław, tel. 071/357*71-28 
FIAT 126p : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
FIAT 126p : dużo części silnika, nadwozia, skrzynie biegów. 
Wrocław, tel. 071/353-17-73-
FIAT 126p : skrzynie biegów, cena 300-350 zł. Wrocław, tel. 
071/348-04-41
FIAT 126p e l: skrzynia biegów, stan idealny, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0606/89-51-85
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
RAT 126p: alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tyl
ne, lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, blen
da tylna, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repereturki 
drzwiowe. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p BIS : silnik na części, skrzynia biegów, zwrotnice, 
resor, nagrzewnica, dmuchawa, klapa tylna, maska bagażni
ka, drzwi, karoseria, koła, zderzaki, zegar, przełączniki, wy
cieraczki. Wrocław, tel. 071/373-90-73,0501/94-75-25 
FIAT 126p: zegary (FL, el), uszkodzone - 50 zł/szt., stacyjka 
- 40 zł, akumulatory - 40 i 60 zł, stan dobry. Wrocław, tel. 
0603/52-94-40
FIAT 126p: alternator, szyby, pasy bezwł., maska przednia, 
zestaw naprawczy silnika, licznik, zawieszenie, skrzynia bie
gów, zbiornik paliwa, dywany, drzwi i inne. Wrocław, tel. 
0503/59-86-70
FIAT 126p : skrzynia biegów z półosiami -150 zł oraz Hak •
50 zł. Wrocław, tel. 071/357-74-83
FIAT 126p : różne części z rozbiórki. Złotoryja, tel.
0607/25-88-96
FIAT 126p, 1982 r.: silnik po remoncie, drzwi, szyby, zwrotni
ce (nowe), głowica, amortyzatory i inne. Wrocław, tel. 
071/783-99-42
FIAT 126p, 1982 r.: silnik, w b. dobrym stanie ♦ drugi na czę
ści - 220 zł. Wrocław, tel. 071/372-81-68 po godz. 18 
FIAT 126p, 1983 r., 80 tys. km, 600 ccm : silnik, kompletna 
dokumentacja, - 280 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-44-43 
po godz. 16
FIAT 126p, 1984 r . : licznik z białymi tabliccami - 80 zł, alter
nator - 100 zł, zawieszenie - 100 zł, szyby, tłumik, pompę 
paliwa, sprężyny, kierownicę, klapę -1 5 zł, maksę • 20 zł, 
stacyjkę, rozrusznik - 30 zł, prądnica - 30 zł. Karczów, gm. 
Dąbrowa, tel. 0606/36-79-87
FIAT 126p, 1985 r.: głowicę -100 zł, drzwi prawe i lewe -120 
zł, dach ze słupkami • 60 zł, szybę przednią • 40 zł, szybę 
tylną - 40 zł, klapę tylną - 60 zł, inne. Głuszyna, tel. 
0607/51-64-38
FIAT 126p, 1985 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl., tel. 0601157-22-41
FIAT 126p, 1985 r . : silnik kpi. • 200 zł, skrzynia biegów -100 
zł, alternator -100 zł i inne części z rozbiórki, cena od 10-50 
zł, ważny przegląd, .na chodzie”. Świdnica, tel. 0604/83-71-09 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm : szyby boczne i tylne, szyba 
przednia, stacyjka, kierownica gruba, zawieszenia nowego 
typu, aparat zapłonu, docisk sprzęgła, bak paliwa. Kłodzko, 
tel. 0607/84-91-24

FIAT 126p, 1986 r.: skrzynia biegów (5), silnik, zbiornik pali
wa, różne części, Legnica, tel. 0502/87-83-06 
FIAT 126p, 1987 r . : nadwozie częściowo uzbrojone (szyby, 
zawieszenie przednie i tylne, hamulce sprawne, inst. elektr., 
zbiornik paliwa), - 650 żł. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 
074/868-72-31 ...........
RAT 126p, 1987 r . : skrzynia biegów, stan b. dobry, silnik - 
120 źf. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
FIAT 126p, 1988 r., 68. tys. km, 650 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, maska; klapa tylna, siedzenia, szyby. Ko- 
strzyca, tel. 075/718-32-13,0605/23-78:60 
FIAT 126p, 1988/94 r.: lotnicze fotele, 2 szt. -100 zł, skrzynia 
biegów -100 zł, kierownica gruba - 30 zł, deska - 50 zł. Kłodz
ko, tel. 0502/66-85-41
FIAT 126p, 1989 r.; wszystkie ćzęśęi z demontażu. Duszniki 
Zdrój, tel. 0603/74-62-58'
FIAT 126p, 1989 r.: silnik, z kpi. dokumentacją - 300 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35 “
FIAT 126p BIS, 1989 r;, 700 ccm,: nadwozie, silnik po re
moncie, skrzynia biegów (5), półosie, wahacze, fotele, drzwi, 
instalacja, gażnik, aparat zapłonowy, wnętrze, itd. Złotoryja, 
tel. 0607/52-95-58
FIAT 126p BIS, 1990 r., 62 tys. km, 700 ccm,: skrzynia bie
gów, silnik, inst. elektr., nagrzewnica, inne części. Lubin, tel. 
0502/40-92-60
FIAT 126p, 1990 r . : skrzynia biegów, stan b. dobry -300 zł. 
Wrocław, tel. 0605/82-49-57
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, 650 ccm : skrzynia biegów, 
alternator, deska rozdz., silnik, gażnik, aparat zapłonu, dmu
chawa, kola, szyby, drzwi, zderzaki, lampy, zawieszenie i inne. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1991 r . : skrzynia biegów • 145 zł, drzwi prawe, 
zawieszenie, różne części. Prochowice, tel. 0608/45-34-10 
RAT 126p BIS, 1991 r., 650 ccm,: alternator, szyby, zbiornik 
paliwa, wahacze, teleskopy, klapa z szybą, wycieraczką, bel
ka tylna, wentylator chłodnicy, instalacja, lewarek, tłoki i kor- 
bowody, rozrząd, docisk i tarcza sprzęgła, licznik, konsola 
środkowa, kierownica, pompa paliwa, dok. Ratowice, gm. 
Czernica Wr., tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1991/94 r., 652 ccm: skrzynia biegów, alternator, 
instalacja, licznik szeroki, rozrusznik, zwrotnice, Wahacze, 
zawieszenie, resor, drzwi, lampy, wnętrze, klapy, zderzaki, ukł. 
kierowniczy, karoseria po wypadku 91 r. i inne. Nowogród 
Bobrz., woj. zielonogórskie, tel. 0608/68-31-67 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, benzyna : alternator, rozrusz
nik, skrzynia biegów, silnik, fotele lotnicze, koła, zderzaki, 
maska, klapa tylna, szyby, podsufitka, tłumik i inne. Wrocław, 
tel. 0604/36-35-30
RAT 126p, 1993/99 r . : skrzynie biegów, alternator, głowica, 
koła, rozrusznik, licznik. Oława, tel. 0608/83-35-58 
FIAT 126p FL, 1994 r., 650 ccm : skrzynia biegów, zbiornik 
paliwa, koła, alternator, głowica, kol. kierownicza listwowa, 
gażnik FL, rozrusznik, zderzaki, światła, szyby, klapa, sprę
żyny, licznik szeroki, gruba kierownica, dmuchawa, konsola 
środkowa, stacyjka FL, wahacze, aparat zapłon. Oława, tel. 
071/303-29-25.0606/42-15-39

CZĘŚCI UŻYWANE 
DO SAMOCHODÓW WŁOSKICH

ALFA ROMEO, FIAT I LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ OP011436 

tel. 071/311-54-13wgodz. 9-17,0-608417604

FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm : różne części z demontażu. 
Golanka, tel. 076/857-58-01
RAT 126p el, 1996 r., 650 ccm : rozrusznik, drzwi prawe, 
maska, koła, felgi, przełącznik świateł, lampy, pasy, liczniki, 
szyby, głowica, lusterka, sprzęgło, alternator, klapa, zderza
ki, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, wahacze, 
stacyjki, gażniki, ukł. kierowniczy, resor. Piława Górna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0600/74-26-53 
FIAT 126p el, 1997 r., 7 tys. km : koła z oponami, mało.uży
wane, 4 szt. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT 126p EL, 1998 r.: części blacharskie, przednie i tylne, -
1.700 zł.., tel. 0600/35-83-90
FIAT 126p, 1999 r.: kolumna kierownicy (listwowa), -110 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-47-03
FIAT 126p, 1999 r.: drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, skrzy
nia biegów, silnik, głowica, koła, zawieszenie, przekł. kierow
nicy i inne. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
FIAT 126p, 2000 r., 4 tys. km, 650 ccm : silnik, stan idealny, 
skrzynia biegów, zawieszenia, inne części z demontażu. Do
bromierz, tel. 074/858-67-05
FIAT 126p, 2000 r . : skrzynia biegów, drzwi i inne części z 
demontażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11 -65 
FIAT 127,1981 r., 1050 ccm: półosie z przegubami - 50 zł, 
klosze lamp tylnych -15 zł, rozrusznik - 25 zł, 4 tłoki - 60 zł, 
wał korbowy - 50 zł, miska olejowa -10 zł, koło zamachowe - 
10 zł» szyby boczne - 60 zł. Wrocław, tel. 071/333-82-02 po 
godz. 21
FIAT 127,132; różnęczgśęi JęlęniąGóra, tełJ)609/26-96-78 
FIAT 131,1400 ccm, benzyna : wszystkie części z rozbiórki. 
Radków, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132 ARGENTA: silnik z pełnym osprzętem i skrzynią 
biegów (5), - 700 z ł.., tel. 0606/74-59-28 
FIAT 132 A, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, szyba przed
nia,' tylna f irine". Węgliniec, tel. 0600/68-00-36 
FIAT 132 ARGENTA, 1986 r., 2500 ccm, diesel, stan dóbry: 
szyby el., hak, • 3.300 zł. Namysłów, tel. 0602/82-54-37 
FIAT 132 ARGENTA, 1989 r . : silnik, skrzynia biegów, felgi 
aluminiowe, inne części. Wrocław, teł. 071/325-44-16 
FIAT BARCHETTA: lampa przednia lewa. Cieśle k. Oleśni
cy, tel. 071/315-40-51
FIAT BARCHETTA: reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT BRAVA, 1200 ccm, 16V : osprzęt silnika, zawieszenia 
kpi., kołpaki, wahacze, lusterka, soda Lambda, ukł. wydecho
wy, półoś lewa, nagrzewnica, wzmocnienie górne, kolektory, 
możliwa wysyłka.., tel. 0603/10-18-70 
FIAT BRAVA: koła z oponami Pirelli P 600,195/55, nowe, •
1.800 zł. Wrocław, tel. 0601/60-91-83 
FIAT BRAVA : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0602/60-66-24
FIAT BRAVA: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVA : blacharka. oświetlenie, zderzaki, pokrywa 
przednia, wahacze przednie, amortyzatory, klocki i inne czę
ści. Wrocław, tel. 071/349-28-67, 0601/57-38-14, 
0605/68-10-97
FIAT BRAVA, 1996/97 r . : wahacz lewy tylny, -100 zł. Lubin, 
tel. 076/749-05-26
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V: silnik kpi., wahacze i 
kolumny McPhersona przednie, pompa elektryczna, pompa 
paliwa, zegary i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V : drzwi kpi., wózek, 
wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, listwa

kierownicza, oś tylna kpi., fotele, plastiki, podsufitka, podusz
ki pow., 2 szt., sensor, kokpit, osprzęt silnika, chłodnica kpi. i 
inne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, .071/314-38-54 
FIAT BRAVA, 1999 r„ 24 tys. *m, 1600 ccm, 16V:siłnik na 
części, ćwiartka prawa przednią, drzwi, plastiki, licznik, zbior- 
nikm rozrusznik, półoś. Jelenia Góra, tęl. 0606/97-58-11 

- FIAT BRAVA, 2000 r. : zderzałc tyłny. Grodków, wpj; opolskie, 
tel. 0606/91-11/12!"; . '
FIAT BRAVA,BRAVO -.ąlementy błacharki, oświetlenie, zde
rzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT BRAYA, BRAVO : drzwi kpi., klapy tylne, wózki, waha
cze, półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, plastiki, fote
le, poduszki pow., 2 szt., sensor, ukł. wydechowy, listwy kie
rownicze, osie tylne kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT BRAVA, BRAVO : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT BRAVO : koła z oponami Pirelli P 600,195/55, nowe, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 0601/60-91-83 
FIAT BRAVO : pompa paliwa, elektryczna, nowa. Wrocław, 
tel. 0601/15-60-56
FIAT BRAVO, BRAVA: oświetlenie, zderzaki, błotniki, el. ka
roserii. Prusice, tel. 0603/63-17-70 
FIAT BRAVO, BRAVA : oryginalne koła, aluminiowe felgi z 
oponami Pirelli P6000, rozmiar 195/55/15, nowe. - 1.900 zł. 
Wrocław, tel. 0501/60-91-83
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przed
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT BRAVO, MAREA. 1600 ccm, 16V: osprzęt oraz części 
silnika i skrzyni biegów. Moszna, tel. 077/466-96-91, 
0602/15-59-64
FIAT CINOUECENTO. 700 ccm : nowy rozrusznik, -100 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-90-86
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : półosie, osprzęt silnika, 
maska, lampy, ćwiartki, katalizator, fotele, inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
FIAT CINOUECENTO: zderzak przedni, amortyzator przed
ni (nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm: klapa bagażnika, drzwi pra
we, chłodnica. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
RAT CINOUECENTO: skrzynia biegów i inne. Poznań, tel. 
0607/64-42-98
FIAT CINOUECENTO : drzwi, pokrywa bagażnika, zderzaki, 
zawieszenie, przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT CINOUECENTO :zderzak tylny -100 zł. klapa tylna - 50 
zł, błotnik przedni praWy - 30 zł. Wrocław, tel. 0600/61-05-00 
FIAT CINOUECENTO : kolumny McPhersona -100 zł, roz
rusznik • 80 zł, alternator -100 zł, wahacz • 50 zł, obudowa 
filtra pow. - 40 zł, pompa paliwa -30 zł, lampa tylna - 40 zł, 
mechanizm wycieraczek - 70 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT CINOUECENTO SPORTING : lampy przednie, nowe - 
300 zł, kolumna kierownicy • 350 zl, obudowa skrzyni biegów 
900 ccm -100 zł. Wrocław, tel. 0608/31-15-93 
FIAT CINOUECENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie,

ilampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik dachowy, 
listwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, prze
guby, wahacze, rozrusznik, półka, amortyzatory, Rórek pali- i 
wa, lusterka, blenda tylna, tłumik , maska. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT CINOUECENTO SPORT : lampy tylne, konsola na tu
nel, listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zam
ka, kirunkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tel. 071/372-40-86 
w godz. 9-17
FIAT CINOUECENTO: lampa tylna prawa, szkła reflektorów, 
klapa tylna, kratka ścianki tylna, listwa. Wrocław, tel. 
071/784-59-16
FIAT CINOUECENTO: błotniki przednie, zderzaki tylne, kla
pa tylna, felgi, drzwi prawe, zbiornik spryskiwacza szyb, lam
pa tylna lewa, filtr powietrza, felgi. Wrocław, tej. 0601/2.1-77-43 
FIAT CINOUECENTO : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT CINOUECENTO : lampy przednie, tylne, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maska, przekładnia kierownicza, wahacze, 
chłodnica, półosie, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, 
siedzenia tylne, pasy bezwładnościowe (czarne i czerwone), 
lusterka, zderzaki, elektronika. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT CINOUECENTO: felgi aluminiowe, 4 szt., oryginalne, • 
400 zł. Wrocław, tel. 0503/77-73*23 • >
FIAT CINOUECENTO : sprzęgło kpi, -100 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-61-58 -
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm : skrzynia biegów - 250 zł, 
głowica kpi. - 500 zł, półosie - 100 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/341-44-16, 0600/66-62-55 
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba 
tylna. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO 700 i 900 ccm: błotnik lewy, klapa tyl
na, nagrzewnica, rozrusznik, alternator, wahacze, piasty, tar
cze, półosie, sprężyny, szybki boczne, przekł. kierownicy, le
warek, silniczek wycieraczek, zbiorniczki, części silnika, 
osprzęt silnika, pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
RAT CINOUECENTO: reflektor przedni prawy Carello -100 
zł. Wrocław, tel. 0609/59-01-54 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.: gażnik kpi, - 220 zł. Wrocław, 
tel. 0607/23-45-77 .
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.: zawieszenie przednie i tylne, 
prawy błotnik, pasy bezwładnościowe, ukł. kierowniczy, pom
pa hamulcowa, szyby tylne, klapa z szybą, ukł. wydechowy, 
Zbiornik paliwa. Marcinowice, tel. 0603/24-61-11 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 900 ccm: uszczelki, plastiki, 
zbiorniczek spryskiwaczy, monowtrysk, lusterko wieczne, 
przełączniki pod kierownicę. Wrocław, tel. 349-50-22 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 700 ccm, 900: drzwi, kla
pa tylna, gażnik, błotniki przednie i tylne, maska, światła przed
nie i tylne, belka silnika, zbiornik, alternator i inne. Wrocław, 
tel. 0603/03-37-21
FIAT CINOUECENTO, 1997 r.. 900 ccm-: drzwi, konsola, tyl
ne ćwiartki, światła tylne, zawiesz. przednie i tylne, klapa tyl
na, szybki boczne uchylne i inne. Żary, tel. 0602/85-43-52 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r. 700 i 900 ccm: silnik z doku
mentacją, skrzynia biegów, siedzenia do vana, części silnika, 
gażnik Aisan, czujniki, moduły, kolumna, drzwi, zbiorniczki, 
wahacze, inst. elektryczna, filtr pow. i inne. Świdnica, tel. 
0607/86-82-92
FIAT CINOUECENTO. 1998 r.. 704 ccm : dach, klapa, zde
rzak, lampy przednie i tylne, koła, głowica, moduł, deska, 
wahacze, McPherson, przekładnia kier., błotniki tylne, ćwiart
ka lewa, chłodnica, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, na
grzewnica, fotele, inne części. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r„ 900 ccm : chłodnica • 50 zł. 
błotnik przedni prawy % 40 zł, zderzak przedni, czarny - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-92
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.. 900 ccm, benzyna : głowica, 
gażnik, wahacz, aparat zapłonu, elementy silnika i inne. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT COUPE : zderzak, drzwi, pokrywa bagażnika. Siechni
ce. tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT COUPE: opony Pirelli P-6000195/55/15, komplet, z fel
gami aluminiowymi, nowe, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-91-83
RAT COUPE, 1997 r., 2000 ccm, T i: silnik, tylna część nad
wozia, tylna belka. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
RAT CROMA, 2500 ccm, turbo D : chłodnica z wiatrakiem, 
drzwi kierowcy i lewe pasażera. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
FIAT CROMA: ukł. kierowniczy. Parzyce, gm. Nowogrodziec, 
tel. 075/736-32-37
FIAT CROMA: drzwi, klapa tylna/Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FIAT CROMA : elementy błacharki, chłodnica, reflektory. 
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„ 2000 ccm, benzyna : wałki rozrządu 
(2 szt.), aparat zapłonowy, kolektor ssący. Oleśnica, tel. 
071/31445-29 po godz. 18
FIAT CROMA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: głowica, komputer, 
alternator, półosie, zderzaki, błotniki, przednie wzmocnienie i 
inne. Wrocław, tel. 0600/85-25-96 
FIAT CROMA, 1989/90 r., 2000 ccm, iE: osprzęt silnika, skrzy
nia biegów (5), półos, wózek, wzmocnienie przednie, zawie
szenia, amortyzatory, piasty, szyby, błotniki, koła, maska. 
Wrocław, tel. 0502/29-82-82
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna: komputer, prze
łączniki kierownicy, licznik z obrotomierzem, -100 zł. Gozd
nica, teł. 068/360-18-66
FIAT DUCATO, 2500 ccm, TDi: rozrusznik, półosie, interco- 
oler, - 250 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, - 600 
zł. Goliszew, tel- 062/769-12-17 M 
FIAT DUCATO, 50. tys. km, 2500 ccm, turbo D: pompa wtry
skowa, -1.000 zł.' Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-92 
FIAT DUCATO : elementy błacharki, oświetlenie, zderzak, 
chłodnica, atrapa. Siechnice, tel. 071/3t1-54-13wgódz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, nowy. 
Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, diesel: pompy wtryskowe, alternatory. Wro
cław, tel. 071 /363-40-66 w godz. 10-16 
FIAT DUCATO reflektor prawy,.- 100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50, 0601/55-20-45,0601/55-20-51 
FIAT DUCATO po 1996 r.: belka tylna z resorami, lusterko, 
przednie zawieszenie, tarcze linne. Zielona Góra, tel. 
0606/94-27-06, .0603/08-35-93 
FIAT DUCATO, 1979/80 r., 2500 ccm, diesel: części silnika, 
głowica, tłoki, wał korbowy, rozrusznik, pompa vacum, części 
skrzyni biegów. Chojnów, teł. ,076/818-17-45, 818-12-27, 
0603/07-36-38 ’
FIAT DUCATO 14,1987r.,‘ 2500 ccm. diesel: głowica - 800 
zł, blok silnika z dokumentacją - 600 zł. pompa paliwowa - 
500 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 .
FIAT DUCATO, 1987 r„ 188 tys. km: kabina kompletna • 1.000
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zł, skrzynia ładunkowa, aluminiowa, z plandeką - 2.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-37-13 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 1987/93 r . : różne części. Lubsko, woj. zielo
nogórskie, tel. 0605/06-64-98
RAT DUCATO, 1989 r.f 1900 ccm, turbo D : głowica kpi. z 
zaworami i wałkiem, • 450 zł. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0602/88-08-99
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik po remoncie 
kapitalnym, kompl., na części. Lubin, tel. 076/844-60-83 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: wszystkie części z 
demontażu. Opole, tel. 0501/25-31-20 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel : części silnika, 
skrzyni biegów, zawieszeń, części blacharskie. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99
FIAT DUCATO, 1990 r. : pompa wtryskowa Bosch do TD, 
gwarancja, skrzynia biegów (5) z wymianą. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
FIAT DUCATO. 1992 r., 2500 ccm. diesel: silnik, - 3.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FIAT DUCATO. 1992 r.. 140 tys. km. 2500 ccm, turbo D; sil
nik. Głogów, tel. 0601/18-67-66,0609/16-48-72 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D : głowica, zawie
szenie przednie, - 600 zł. Modła, woj. legnickie, tel. 
0600/52-57-36
FIAT DUCATO, 1992 r . : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0601/21-77-43
FIAT DUCATO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : silnik na części. 
Kłodzko, tel. 0601/57-54-44
FIAT DUCATO, 1995 r. : drzwi tylne lewe. Wrocław, tel. 
0601/21-77-43
FIAT DUCATO, 1996 r.: oś tylna kpi., wahacze. Nowa Ruda,
tel. 074/872-11-71,0602/83-93-52
FIAT DUCATO, 1996 r.. 68 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik
kpi., skrzynia biegów (5). Gromadka, woj. legnickie, tel.
0604/78-33-32

1 FIAT DUCATO, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : wahacze, zwrot
nice, półosie, kolumny McPhersona, wózki, drzwi przednie 
kpi., tylne kpi., do niskiego modelu, osie tylne kpi. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51, 071/314^38-54 .
FIAT DUCATO, 1998 r.: reflektor lewy+ kierunkowskaz, chłod- 

. nica. belka chłodnicy, wentylator chłodnicy. Wrocław, tel. 
071/337-13-13 do godz. 11
FIAT DUCATO, 1999 r. : maski, reflektory, skrzynie biegów, 
silnik 2.8 TD. dach dp wersji „maxi\ boki. Zielona Góra, tel. 
0503/37-45-51

RAT FIORINO : drzwi, konsola, układ kierowniczy, półosie, 
zawieszenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godZ; 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT MAREA: lampy tylne -100 zł. Głogów, tel. 076/834-50-48 
FIAT MAREA : elementy błacharki, oświetlenie, zderzaki. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
RAT MAREA KOMBI, SEDAN : drzwi kpi., wózki, wahacze, 
półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT MAREA: oryginalne koła, felgi aluminiowe z oponami 
Pirelli P6000, rozmiar 195/55/15, nowe, - 1.900 zł. Wrocław, 
tel. 0501/60-91-83
RAT MULTIPLA: maska, zderzak, błotnik, drzwi. Siechnice,
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT PALIO : podnośnik szyby lewy i prawy el., zamek lewy
tylny el., uszczelki drzwi i inne. Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT PAUO WEEKEND : zderzak tylny - 250 zł, zderzak
przedni - 250 zł, reflektor prawy - 80 zł, kierunkowskaz prawy
biały - 40 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-92
FIAT PALIO : różne części z demontażu. Wrocław, tel.
0602/60-66-24
FIAT PALIO: halogen lewy, reflektor lewy, deska rozdz., felgi
i inne. Wrocław, tel. 0604/25-07-69
FIAT PALIO: pokrywa silnika, klapa tylna, szyba drzwi prawa
tylna, osprzęt. Wrocław, tel. 0501/70-81-92
FIAT PALIO, SIENA, 16V: części mechaniczne i blacharskie,
poduszka pow., plastiki, fotele, głowice kpi., osprzęt silnika,
koła, kołpaki, nagrzewnice i wiele innych, możliwa wysyłka...
tel. 0603/10-18-70.0607/82-62-71
FIAT PALIO, SIENA, 1999 r., 1600 ccm : wózek, wahacze.
zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, listwa kierownicza,
stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54
FIAT PANDA: różne części. Brzeg Dolny. tel. 071/319-94-76,
0604/86-50-60
FIAT PANDA : zamek klapy, klosze kierunkowskazów, linka 
licznika, poduszka pod skrzynię, silnik, drzwi. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PANDA, 1989 r. 900,1000,1300 ccm: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, 
belki, półosie, bak, drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
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FIAT PANDA, 1992 r., 750 ccm: silnik, skrzynia biegów, bla
charka i inne części z demontażu. Żary, tel. 0608/35-00-89 
FIAT PANDA, TEMPRA, UNO : lampy tylne, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT PUNTO II, 1200 ccm: drzwi kierowcy, instalacja, plasti
ki, tapicerka, osprzęt silnika, 2 ukł. wspomagania, kołpaki, 
lampy tylne, półoś lewa, lusterka, możliwa wysyłka. tel. 
0603/10-18-70
FIAT PUNTO I, II : drzwi, maski, reflektory, zderzaki, klapy 
tylne. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
FIAT PUNTO I I : drzwi, błotniki, maska, zderzak, wzmocnie
nie czołowe. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT PUNTO II: maska, reflektory. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 0606/40-03-11
FIAT PUNTO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za- ' 
wieszenie, chłodnica, przekł. kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PUNTO : nagrzewnica, kołyska przednia, belka tylna, 
błotnik prawy przedni, podłużnice, dach, tylne ćwiartki, lam
py, wnętrze kpi., różne części. Strzegom, tel. 0607/04-07-78 
FIAT PUNTO : klapa tylna, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
FIAT PUNTO : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59^21-76 
FIAT PUNTO: deska rozdz., zderzak przedni i tylny, reflektor 
lewy, kierunkowskaz prawy, klapa tylna, lampa tylna prawa, 
lusterko lewe. Wrocław, tel. 0604/25-05-69 
FIAT PUNTO : felgi aluminiowe, 4 szt., oryginalne, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 0503/77-73-23
FIAT PUNTO : reflektor lewy przedni - 80 zł. Wrocław, tel. 
0609/59-01-54
FIAT PUNTO, 1995 r.,: maska, zderzak nie lakierowany, czar
ny. Oleśnica, tel. 0601/17-46-48 i * ________ _______
FIAT PUNTO, 1995 r.: szyba przednia, amortyzatory, klocki, 
wahacze, lampy, zderzaki, pokrywy przednia i tylna i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-28-67,0601/57-38-14,0605/68-10-97 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm : tył nadwozia do modelu
3-drzwiowego, głowica, czujniki, amortyzatory, tylna oś, fote
le, szyberdach, klamki, zamki, sprzęgło, rozrusznik, tylna ka
napa, wkład lusterka lewego, tylne piasty, pompa paliwa, zbior
nik paliwa, tylna lampa prawa, tylny zderzak. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
FIAT PUNTO, 1997 r . : wzmocnienie przednie (pas przedni), 
lusterka. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FIAT PUNTO 1,1997 r . : zderzak przedni, tylne lampy, klapa 
bagażnika, zderzak tylny. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
FIAT PUNTO, 1999 r . : zawieszenie przednie, półosie (długa 
i krótka). Zielona Góra, tel. 0601/88-26-80 
FIAT PUNTO II, 2000 r . : maska, drzwi kpi., do modelu 3 i
5-drzwiowego, klapy tylne kpi., dach, osie tylne kpi., deska 
rozdz., fotele, plastiki, zwrotnice, półosie, kolumny McPher
sona, listwy kierownicze, lampa tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 1900 ccm, TDi: chłodnica, wentyla
tor, filtr pow., drzwi, maska silnika, zderzak przedni. Wrocław, 
tel. 0604/25-83-69
FIAT PUNTO II, 2000 r . : zderzak tylny, lampy przednie z re
gulacją el. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
FIAT PUNTO, 2000 r.: drzwi lewe (5-drzwiowy). Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77 
RAT REGATA: reflektory, chłodnica, błotnik. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT REGATA, 1500 ccm : silnik z osprzętem - 400 zł oraz 
inne z demontażu. Sulechów, tel. 0603/63-13-77 
FIAT REGATA, 1984 r . : nadwozie, - 1.300 zł. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
FIAT REGATA 1984 r. 1.7 D, 1.5 E, 1.6 TC: wszystkie części 
z rozbiórki. Scinawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/97-66-21
FIAT REGATA, 1985 r., 1300 .ccm : wszystkie części. Wro
cław, tel. 071/341-50-11
FIAT REGATA D, 1986 r . : silnik, głowica, półosie* siedzenia, 
zawiesz., zderzaki, drzwi, skrzynia biegów, szyby, resor, pia
sty i inne. Jaksonów, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-98 
FIAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wstry- 
skowa do DT, wałek rozrządu. Prochowice, td. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20 -
FIAT RITMO : różne części z demontażu. Komorniki, gm. Śro
da Śląska, tel. 0609/37-07-81
FIAT RITMO, diesel : różne'części. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39
FIAT RITMO : różne części, Wrocław, tel. 364-46-21, 
0601/89-93-14
FIAT RITMO : silnik 1600 ccm, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-42
FIAT RITMO, 1980/83 r. : różne części. Tyniec Mały, tel. 
071/311-91-05
FIAT SCUDO, 1900 ccm, diesel: części silnika. Głogów, tel. 
0601/18-67-66,0609/16-48-72 
FIAT SCUDO : tapicerka drzwi przednich, chłodnica uszko
dzona. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT SCUDO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekł. kierownicy, atrapa. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT SEICENTO: mechaniczne i blacharskie, cena od 10 zł. 
Kalisz, tel. 062/762-19-55,0601/17-09-56 
FIAT SEICENTO : błotniki, drzwi, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekł. kierownicy, rozrusznik, alternator. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT SEICENTO SPORTING poj. 900-1100 ccm: różne Czę
ści z demontażu. Wrocław, tel. 0602/60-66-24 
FIAT SEICENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, 
spoiler. tylny, blenda, lampy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO: zderzaki tylne, reflektor lewy, błotnik przed
ni, lusterko lewe. Wrocław, tel. 0601/21-77-43 
FIAT SEICENTO: lampy, zderzaki, błotniki, podłużnica przed
nia, chłodnica, lusterka, osprzęt silnika, zawieszenie, ukł. 
wydechowy, szyby boczne, nagrzewnica, licznik i inne. Wro
cław, tel. 071/396-35-76,0601/78-42-20 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1100 ccm : zderzaki, lampy, 
kierunkowskazy, stabilizator, przekł. kierownicy, zawieszenie, 
nowe i używane, felgi aluminiowe i inne.'Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
FIAT SEICENTO: zderzak"przedni, wentylator, reflektor pra
wy z kierunkowskazem. Wrocław, tel, 0601/73-20-98 
FIAT SEICENTO: lampy przednie, tylne, wzmocnienie czoio- 
we, błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, przekł. kierowni
cy, wahacze, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, sie
dzenia tylne, felgi, listwy boczne, pasy czarne i czerwone, 
elektronika, inne części. Wrocław, tel. 0607/41 -52-06 
FIAT SEICENTO: lampy przednie i tylne, zderzak tylny i przed
ni, lusterka boczne, kierunkowskazy białe, chłodnica. Wro
cław, tel. 0605/26-44-57

FIAT SEICENTO : felgi aluminiowe, 4 sżt„ oryginalne, - 500
zł. Wrocław, tel. 0503/77-73-23
FIAT SEICENTO : drzwi przednie - 100 zl. Wrocław, tel.
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 900 ccm: klapa tylna, zderzak tylny, lampy, 
serwo, pompa hamulcowa, części silnika, osprzęt silnika, za
wieszenie, piasty, sprężyny, amortyzatory, końcówki, alterna
tor, rozrusznik, gaźnik, licznik/instalacja, moduły, kierowni
ca, plastiki, przełączniki, skrzynia. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
FIAT SEICENTO, 1999 r.: zderzak tylny, kolumna kier. z prze
łącznikiem, kierownica. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
FIAT SEICENTO, 1999 r.: maska silnika, reflektory. Wrocław, 
tel. 0608/08-15-10
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm : zawieszenia, pompa i 
zbiornik paliwa, nagrzewnica, komputer, kpi. zamków, szyby 
boczne, inst. elektryczna, przekładnia kierownicza i inne. 
Wrocław, tel. 071/364-47-45 
FIAT SIENA: różne części. Wrocław, tel. 0602/60-66-24 
FIAT SIENA: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0604/25-07-69 
RAT SIENA : pokrywa silnika, drzwi, dach, bok prawy, za
wiesz. i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
FIAT SIENA, 1999 r. : lampy przednie. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FIAT TEMPRA : drzwi, lampy, pokrywy, ćwiartki, chłodnica, 
skrzynia biegów, półosie, zawieszenie, szyby, inne. Bolesła
wiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
FIAT TEMPRA : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie! inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13wgodz. 9-17, 
0608/41-76-04
RAT TEMPRA, 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, 
zawiesz. przednie, deska rozdzielcza^^piastiki, tapicerka 
drzwiowa.jyąsoszr teł.0669/25:T3-lSr 

HFIAT TEMPRA : drzwi tylne lewe, - 100 zł.. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
FIAT TEMPRA KOMBI, 1991 r.: maska, reflektor lewy, klapa 
tylna (do kombi), zderzaki tylne oraz silnik (1400 ccm, oclo
ny). Opole. tel. 0601/71,67*25 
FIAT TEMPRA, 1991/95 r., 1900 ccm, turbo D : szyby, drzwi, 
liczniki, klocki, stacyjka, wspomaganie, serwo, inne. Góra, tel. 
065/544-46-25
FIAT TIPO: szkła lamp przednich, kierunkowskaz lewy biały. 
Kłodzko, tel. 074/867-58-21
FIAT TIPO : dach, drzwi, maska silnika, zderzaki, plastiki, 
oświetlenie i inne. Oleśnica, tel. 071/3.14-98-47 
FIAT TIPO :maska, reflektory, chłodnica do 1,4E, błotniki - 
przód i tył, szyba przednia, wzmocnienie, zderzak przedni. 
Opole, tel. 0605/57-20-65
FIAT TIPO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, atrapa, przekł. kierownicy i inne. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TIPO: wszystkie cżęści. Wilkowice, tel. 065/534-11 -53 
FIAT TIPO: atrapa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT TIPO : drzwi przednie prawe kpi. Wrocław, tel. 
0503/02-14-94
RAT TIPO, 1900 ccm, turbo D : głowica, skrzynia biegów, 
drzwi, deska rozdz. digital i inne. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
FIAT TIPO : zderzak tylny. Wrodaw, tel. 0601/21-77-43 
FIAT TIP0 1800,2000 ccm DOHC: wahacze, zwrotnice przed
nie z tarczami wentylowanymi, półosie, czujniki elektronicz
ne do głowicy, belka tylnego zawieszenia, lampy tylne, zde
rzak, klapa bagażnika, zbiornik paliwa, inne. Wrocław, tel. 
0601/49-98-12
RAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk : rozrusznik, alternator, głowi
ca, filtr powietrza, docisk sprzęgła i tarcze, skrzynia biegów, 
półosie, piasty, zwrotnice, komputer, czujnik położenia wału, 
serwo, pompa hamulcowa, el. pompa paliwa, klapa tylna, drzwi 
przednie lewe, inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia bie
gów (5), lampy, szyby, zawiesz. i inne, odone, gwarancja. 
Legnica, tel. 0601/78-25-72 w godz.8-17,076/722-95-21 
FIAT TIPO, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wtrysko
wa TDi. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT TIPO, 1989 r., 170 tys. km, TD i: silnik z osprzętem, -
1.500 zł. Wleń, tel. 075/713-62-64 
RAT TIPO, 1992 r., 1400 ccm: tłoki, korbowody, pompa ole
ju. Strzelin, tel. 071/392-32-02,0602/57-20-40 
FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm: drzwi, błotniki tylne, wahacze, 
piasty, sprężyny, zaciski, licznik, amortyzatory, konsola, tapi
cerki, nagrzewnice, silnik wycieraczek, kaseta biegów, tłumik 
środkowy, cewka zapłonowa, serwo, częśd silnika, belka za
wieszenia i inne. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm: alternator, silnik wyderaczek, 
pompa wody, moduł, monowtrysk, zbiornik spryskiwacza. 
Kalisz, tel. 062/752-02-02
FIAT TIPO, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk,: chodnica wody, nowa 
- 250 ż, pas przedni, nowy • 400 z, reflektor przedni Valeo 
reg. hydraulicznie, prawy i lewy, nowe -150 z/sZt., atrapa kpi., 
nowa - 80 z, zamek maski, nowy - 30 z; zawias maski, nowy - 
70 z/szt. i inne, mo>liwa wysyka. Opole, tel. 077/442-40-41 
FIATTIPO, TEMPRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie, 
oświetlenie, zawieszenie. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
0603/63-17-70
FIATTIPO, TEMPRA: oświetlenie, oblachowanie, zawiesze
nie, silnik, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 0603/63-17-70 
FIAT TIPO, UNO, 1989 r., turbo D : pompa wtryskowa, świe
ce żarowe. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT TIPO, UNO, 1992 r . : różne części. Ostrów. Wlkp., tel. 
0603/93-60-05
FIAT ULYSSE : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, przekł. kierownicy, atrapa. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT UNO: kierunkowskazy białe. Kłodzko, tei. 074/867-58-21 
FIAT UNO : błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu 
pow. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT UNO: silnik, skrzynia biegów, blacharka^mechaniczne, 
zderzaki, oświetlenie, plastiki. Oleśnica, tel. 07.1/314-98-47 
FIAT UNO: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, atrapa, konsola i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT UNO: listwa kierownicza, pompa ham. z serwem, Zbior
nik paliwa, pompa paliwa, miska olejowa, pokrywa klawiatu
ry. Świebodzin, tel. 0502/14-09-43 
FIAT UNO: przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
FIAT UNO : silnik 1000,1500 ccm i ione części. Wilkowice, 
tel. 065/534-11-53
FIAT UNO : bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
FIAT UNO : zderzak przedni, drzwi tylne prawe, klapa tylna.
Wrocław/teł. 0601/21-77-43
FIAT UNO : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo :' chłodnica wody. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1984/96 r. : drzwi kier., lusterka, lampy, szyby, 
maska, dach, ćwiartki.-Kalisz, tel. 062/752-02-02

FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel,: drzwi, szybki tylne, 
rozrusznik, pompa wtryskowa, korbowody, ćhlódnica i inne. >
Lubin, tel. 076/749-75-46b5
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie części. Trzebnica, 
woj. wrodawskie, tel. 071/312-53-41 .
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : alternator - 70 zł, 
rozrusznik - 80 zł, aparat zapłonu • 45 zł, drzwi - 80 zł, lampa 
tylna - 45 Zł, zderzak tylny - 35 zl, nagrzewnica - 45 zł, licznik
- 25 zł, serwo - 45 zł, ćwiartki tylne lub Cała pdówka, prze
łączniki, zamki, inne. Sobótka, tel. 0604/12-53-23.
FIATUNO, 1987 r.: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm: aparat zapłonowy - 80 zł, cew
ka zapłonowa - 40 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FIAT UNO, 1988 r., 1500 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
chłodnica; zderzak tylny i przedni, błotniki, konsola, głowica, 
tarcza sprzęgła, alternator, rozrusznik, lusterka, gaźnik, ko
lektor, listwa kier., słupki. Prudnik,tel. 077/437-61-30 
FIAT UNO, 1989 r . : drzwi prawe (model 4-drzwiowy), kom
puter silnika 1.4, szyby. Bolesławiec, teł. 0604/75-81-96 
FIAT UNO, 1989 r., 1300 ccm, diesel,: skrzynia biegów (5), 
głowica, felgi aluminiowe 175/13, rozrusznik, Kędzie- 
rzyn-Kożle. tel. 0604/88-67-16 
FIAT UNO, 1989 r., 1000 ccm, benzyna: silnik, - 300 zł. Mę- 
dlów, tel. 071/316-47-90
FIAT UNO, 1989 r. 900,1000,1300 ccm: silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, bel
ki, półosie, bak, drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FIAT UNO, 1989/99 r . : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FIAT UNO, 1990 r.: silnik, oclony, skrzynia biegów oraz inne. 
Brenno, tel. 065/549-42-72
FIAT UNO, 1990 r. 3-drzwiowy: różne części z rozbiórki. No
wogrodziec, tel. 0601/92-97-29 
RAT UNO, 1991 r., 1000 ccm, FIRE :maska, reflektory, grill, 
szyba przednia, chłodnica, zawieszenie, skrzynia biegów, 
półosie. Opole, tel. 0605/57-20-65 
RAT UNO, 1991 r., 1000 ccm: zderzaki, lampy, błotniki, chłod
nica, alternator, głowica, kolumna kierownicza, lusterka i inne.' 
Świdnica, tel. 0607/11-84-65
RAT UNO, 1992 r., 1000 ccm : alternator, ukł. kierowniczy, 
skrzynia biegów 151, wahacze, części silnika, opony, kolumny 
McPhersona, półosie z przegubami, belka tylna, lampy tylne, 
wzmocnienie czołowe, komputer, podłużnica, szyby, drzwi, 
rozrusznik, stacyjka, licznik. Piława Górna, tel. 074/837-23-43, 
0604/94-06-88
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, części 
karoserii, części mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-06,'0607/40-34-26 
FIAT UNO, 1993 r.: silnik na części, drzwi tylne prawe, lampy 
przednie, inne. Wrocław, tel. 0503/99-55-55 - 
FIAT UNO, 1995 r.: dach (nowy), drzwi, klapy, pokrywa przed
nia, zderzaki, reflektory, wahacze, amortyzatory, filtry, wzmoc
nienia, błotniki tylne, klocki i inne części. Wrodaw, tel. 
071/349-28-67,0601/57-38-14 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie częśd 
używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
RAT UNO, 1996 r.: wszystkie części z demontażu. Wrodaw, 
tel. 0605/62-00-14
FIAT UNO, 1998 r. :błotnik lewy, wygłuszenie maski, podłuż
nica - część przednia lewa. Wrodaw, tel. 071/354-21-43 
FIAT UNO, 1998 r.: klapa tylna, tylne błotniki, lusterka. Zielo
na Góra. tel. 068/320-63-21
FIAT UNO, 1999 r.: błotnik prawy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, CINOUECENTO, SEICENTO: zderzaki, reflekto
ry, drzwi, błotniki, maski. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
FORD, 2300 ccm, diesel: silnik (94 tys. km, z odprawą cel
ną). Lądek Zdrój. tel. 074/814-66-46 
FORD : oświetlenie i lusterka do różnych modeli. Legnica, 
tel. 076/722-85-51,076/857-02-43 
FORD: komputer. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD, 1800 ccm, diesel oraz 2300 ccm D, 1300 ccm, 1600 
ccm i: silnik, skrzynia biegów do Scorpio 2900 ccm, 24V, au
tomatic. Pyskowice, gm. Gliwice, tel. 0604/84-70-95, 
0606/34-02-98
FORD, 1990 r., 1800 ccm, diesel: silnik z pękniętym wałkiem
głowicy, -1.000 zł. Goliszew, tel. 062/769-12-17
FORD CARGO, 1981 r . : most tylny, resory przednie i tylne,
zawieszenie przednie, wał, felgi 16”, przekł. kierownicy i inne.
Wrocław, tel. 071/349-27-14, 0604/68-71-95
FORD CROMA, 1989/90 r., 2000 ccm, benzyna: głowica kpi.,
silnik kpi. z dokum., sanki, wahacze, amortyzatory tył i przód,
drzwi, błotniki, atrapa i inne. Wrodaw, tel. 0602/86-35-51
FORD ECONOVAN : bardzo dyży wybór częśd do różnych
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel.
065/543-41-95,0601/55-17-72
FORD ESCORT : różne części., tel. 074/810-31-68,
0603/87-02-77
FORD ESCORT różne roczniki: drzwi, szyby, lampy, waha
cze,, oś tylna, dach do kombi, ćwiartki tylne, zderzaki, skrzy
nie biegów, inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94^78, 
0606/78-56-39
FORD ESCORT, 1300 ccm : tylny napęd, odstąpię zbędne: 
amortyzatory, tylny most, skrzynia biegów (4), tapicerka, gaź
nik itd. Chojnów, tel. 076/818-81-74 
FORD ESCORT : skrzynia biegów. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
FORD ESCORT: włącznik dmuchawy (pokrętło 3-stopniowe)
- 25 zł, poszerzenia przednie, dolne, - 30 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
FORD ESCORT RS, 16V : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
FORD ESCORT: spoiler, na tylną klapę, model Cosworth, - 
250 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-18,0604/07-30-64 
FORD ESCORT 1.3 E, 1.6 D, 1.4 E, 1.6 i, 1:6 E,•1.1 E; silniki, 
skrzynie biegów, lampy, szyby, części blacharki i inne (oclo
ne, gwarancja). Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18, 
0601/78-25-72
FORD ESCORT, 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów, - 400 - 
zł. Malczyce, tel. 0603/79-63-94,071/317-97-81 ;
FORD ESCORT : silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD ESCORT XR3i, 1600 ccm, benzyna: felgi aluminiowe 
14", po regeneracji, z oponami, sprzęgło, silnik na częśd, z 
82 r., z osprzętem. Skoroszyce, tel. 0600/54-98-58 
FORD ESCORT : silnik 1300,1400,1600 ccm flnne części. 
Wilkowice, tel. 065/534-11-53
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czdo- 
we, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD ESCORT : klapa tylna, zderzak tylny, -150 zł. Wro
cław, tel. 0501/44-86-13
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między
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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: różne częśd z demontażu. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/810-31-68
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik kpi.' nie używany w 
kraju, udokumentowane pochodzenie, - 8.000 zł. Żabice, tel. 
076/817-44-77
FORD ESCORT, 1980/86 r., 1300 ccm, CVH : silnik, techn. 
sprawny, możliwość zarejestrowania. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1980/90 r. E, XR3, RS, D: różne części z 
demontażu, blacharskie i mechaniczne. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1980/92 r.: silniki (1.3,1.4,1.6), rozebrane 
na części, tłoki, wały, głowice, osprzęt silnika i inne. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93 jj
FORD ESCORT, 1981/85 r.; 1300 ccnr skrzynia biegów (au
tomatic), rozrusznik, gaźnik, drzwi, klapa tylna, zderzaki, lam
py, ukł. kierowniczy i inne. Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-23, 
075/784-30-87,0602/36-34-97 
FORD ESCORT,-1982 r., 80 tys. km; 1100-ccm;-benzyna : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne i inne. 
Wrocław, tel. 0601/70-59-11
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm : zestaw zegarowy - 25 
zł, moduł sterowania wskaźnikami - 20 zł, uszczelniacze za
worów, nowe - 20 zł, amortyzatory przednie, tylne - 25 zł/szt., 
linka sprzęgła - 20 zł, kierownice 2 i 4-ramienne -15 zł/szt., 
poduszki pod silnik - 40 zł/kpi. Złotoryja, tel. 076/878-34-49 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów
(4), zawieszenie przednie i tylne, klapa tylna oraz przednia, 
szyby, drzwi. Brzeg, tel. 0607/37-48-78 
FORD ESCORT XR3i, 1983 r., 1600 ccm : drzwi kierowcy, 
klapa z szybą, zbiornik paliwa, konsola, dźwignia zmiany bie
gów, tapicerka, drążek stabilizacyjny, wtrysk, serwo, stacyj
ka, zamki, pasy bezwł. Wałbrzych, tel. 074/665-75-23, 
0607/39-00-92
FORD ESCORT, 1983/91 r . : części mechaniczne i blachar
skie. Strzelce Opolskie, tel. 0607/76-35-80 
FORD ESCORT, 1983/91 r. 1300,1600 ccm: silnik, osprzęt, 
skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, maska, lampy, 
chłodnica, półosie, szyby, zderzaki, błotniki i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
FORD ESCORT, 1984 r.: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ESCORT, 1984 r . : lampa tylna prawa, kierunkowska
zy białe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FORD ESCORT, 1984 r . : lampa tylna prawa. Wrodaw, tel. 
071/372-22-86
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (5) - 
300 zł, zawieszenie, drzwi, maski, inst. elektryczna i inne. 
Bratoszów41, tel. 0606/30-17-47 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: lampy (lewe i 
prawe) - 40 zł, kierunkowskazy (lewe i prawe) - 20 zł, roz
rusznik • 50 zł, drzwi prawe (przednie i tylne), kompletnie 
uzbrojone, bez zarysowań -100 zł/szt., chłodnica -100 zł, 
szyba przednia - 50 zł, szyba tylna (kombi) - 40 zł i inne. Ru- 
szów, tell 075/771-43-73 '
FORD ESCORT, 1985 r. (2-drzwiowy): prawe i lewe drzwi, 
klapa silnika, klapa tylna z szybą, przednie i tylne lampy, li
stwa ukł. kierowniczego, przednia szyba z lusterkiem, przed
nie i tylne zawieszenie, mała kierownica, skrzynia biegów (4), 
przeguby, półosie. Nowa Ruda, tel. 074/871-82-06 2?
FORD ESCORT, 1985 r.: felgi aluminiowe 4 szt. • 420 zł. Oła
wa. tel. 071/303-0.1-05,0606/19-49-83 
FORD ESCORT CABRIO, 1985/90 r., 1600 ccm, wtrysk XR3i: 
skrzynia biegów (5), osprzęt silnika, zawieszenie, części' 
mechaniczne, drzwi, szyby, światła, tapicerka. Żagań, tel. 
0603/25-97-08
FORD ESCORT CABRIO, 1986 r., 1300 ccm : dach. szyby, 
drzwi, błotnik tylny, silnik, skrzynia biegów 151 i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia, 
biegów i inne. Żary, tel. 068/375-98-29 
FORD ESCORT. 1986/90 r. 1.3 E, 1.4 E, 1.8 D, 1,6 XR3: roz
ruszniki, alternatory, dociski, tarcze sprzęgła, vacuum pom
pa, poduszki pod silnik, elementy blacharki, półosie, elemen
ty zawieszenia, szyby boczne, lusterka, lampy, chłodnica 1,3, 
półka tylna, hak, elementy wnętrza. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: blok z wałem i
tłokami, zawieszenia. Modła, tel. 076/817-22-19
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, -1.700 zł.
Bytom Odrzański, .tel. 068/388-48-01
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, benzyna: silnik • 400 zł,
skrzynia biegów (5) - 400 zł i inne. Góra, tel. 065/543-35-70
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm.diesel: wałek rozrządu,
głowica na Części, lampa tylna prawa. Kłodzko, tel.
0601/62-91-17
FORD ESCORT KOMBI, 1987 t j  1300 ccm : różne części. 
Wrodaw, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm: skrzynia biegów (5), do 
remontu -100 zł, kierownica - 30 zł, zestaw zegarowy - 30 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-34-49
FORD ESCORT, 1988 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel: sil
nik, kompletny, uzbrojony, - 1.400 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81,0603/79-63-94 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: stacyjka, skrzy
nia biegów (5), głowica - 250 zł, pompa wtryskowa, szyba, 
lusterka, lampy. Bytom Odrzański, tel. 0603/20-27-12 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, używane (5-drzwiowy): 
wszystkie części. Oleśnica, tel. 0601/17-46-48 
FORD ESCORT, 1988 r.:silnik 1,6D 11,4E, skrzynia biegów, 
półosie, kolumny McPhersona, maska, lampy, zderzaki, drzwi, 
klamki, wzm. czołowe, tylna klapa, deska rozdzielcza, prze
łączniki. Prochowice, tel. 076/858-51-95, 0604/79-36-63, 
0606/64-70-54
FORD ESCORT, 1988 r. 1.4 i 1.6: maska, szyba przednia, 
lampy, listwa kierownicza, rozrusznik, alternator, lusterka, 
spoiler tylny. Stronie Śl.. lei. 074/814-15-84,0602/85-67-84 
FORD ESCORT, 1988 r„ 1600 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry, -1.300 zl. Środa Śląska, lei. 0605/15-34-17 
FORD ESCORT, 1988 r. : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/21-77-43
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: głowica - 300 zł, 
skrzynia biegów (5) - 300 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
FORD ESCORT. 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT. 1988/90 r., 1800 ccm, diesel: części z de
montażu, silnik (bez wałka rozrządu), 5-biegowy, wahacze.

pifcsty, półosie, przeguby i. inne, szyby. Nysa, tel. 
0607/08-12-62
FORD ESCORT, 1988/95 r. : lampy tylne. Głogów, tel. 
076/834-50-48
FORD.ESCORT, 1989 r.: dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ESCORT, 1989 r„ 1800ccm, diesel .silnikkompletny, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, ukł. kierowniczy, amorty
zatory, głowica kompl. Gromadka, tel. 0606/47-11-90, 
0604/78-33-32
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel : wał korbowy, tło
ki, rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr pow., lusterko lewe, 
koło zamachowe, przełączniki, wtryskiwacze. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r . : skrzynia biegów (5) do 1.1,1.3 - 
350 zł, szyby, ukł. kier. • 50 zł, drzwi -100 zł, chłodnica - 80 zł, 
dach + słupki, oryg. szyberdach, inne. Lubań, tel. 
075/721-52-13
FORD ESCORT, 1989 r„ diesel : silnik, skrzynia biegów 
(kompl. dokumentacja celna). Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, 3-drzwiowy, gaźnikowy, 
w częściach: drzwi, klapa tylna, zbiornik paliwa, lampy, re
flektory, układ chłodzenia, silnik, inne. Wrocław, tel. 
071/354-21-86
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenia, oblachowanie. Żary. tel. 
068/374-09-39
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel: silnik, zawiesze
nie, części z rozbiórki. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
FORD ESCORT, 1990 r., 1900 ccm, benzyna wersja USA: 
głowica, zderzak przedni, kolumny McPhersona. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
FORD ESCORT, 1990 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna : 
skrzynia biegów (5), silnik, stan b. dobry, -1.000 zł. Ruszów, 
gm. Węgliniec, tel. 075/771-43-73 
FORD ESCORT, 1990 r., 1900 ccm, benzyna wersja amery
kańska: różne części. Szczepanów, tel. 071/317-49-73 
FORD ESCORT, 1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm. wtrysk: sil
nik, skrzynia biegów, 4 drzwi, maska, chłodnica, komputer, 
tłumiki, zawieszenie tylne, zbiornik paliwa, inne. Wrodaw, tel.
071/339-03-93 w godz. 9-18, 0501/76-03-02__
FORD ESCORT, 19907., 1400 ćcm, benzyna: silnik, stan b._ 
dobry, drzwi, skrzynia biegów (5), zawieszenia, reflektory i 
inne. Wrodaw, tel. 071/315-10-19x- 
FORD ESCORT, 1991 r.. 1600 ccm : klapa przednia, drzwi, 
zegary, elementy silnika, skrzynia biegów (5), koło kierowni
cy, Impay tylne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FORD ESCORT, 1991 r.: tapicerka kpi., fotele, konsola, mo
del 3-drzwiowy. Góra, tel. 0602/62:59-38 
FORD ESCORT, 1991 r„ 1600 ccm, EFI .* zadski hamulcowe, 
półosie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, serwo hamulcowe, 
pompa hamulcowa, moduły, rozrusznik, filtr pow., słupek środ
kowy prawy. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna : drzwi% 150 
zł/szt., wzmocnienie czołowe + błotniki - 300 zł, półosie -100 
zł/szt. i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34,0602/52-55-51 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki 
i mechaniczne, używane. Wrocław, teł. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: części 
mechaniczne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzy
nia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
FORD ESCORT, 1991/94 r . : zderzak tylny (kombi), kierun
kowskaz lewy (biały), drzwi przednie, klapa tylna (sedan). 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 '
FORD ESCORT, 1991/94 r . : reflektor prawy, błotnik przedni 
prawy. Wrocław, tel. 071/364-25-94 
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm: klapa tylna, maska, szy
ba, karoseria (3ndrzwiowy), zbiorniczek wyrównawczy, wody, 
fotele Recaro, kpi. + tapicerka i inne. Lubin, tel. 0603/04-19-15 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm,J600 : silniki, skrzynia 
biegów, wzmocnienie czołowe, drzwi, maska, błotniki, nad
kola, lampy, klapa tylna, zawiesz. przednie i tylne i inne. Woj
cieszów, tel. 0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1992 r. : tapicerka drzwi. Głogów, tei. 
076/834-50-48
FORD ESCORT, 1992 r„ 2000 ccm, 16V 3-drzwiowy: błotni
ki, konsola, sanki, tył nadwozia, szyby, szyba czołowa, el. lu
sterka, skrzynia biegów, ospraęt silnika, komputer, tylne lam
py i inne. Legnica, tel. 0604/96-97-52 
FORD ESCORT, 1992 r . : drzwi, monowtrysk, komputer do 
poj. 1.4, felgi aluminiowe 16” 7.5 J, szyba tylnej pokrywy. Pro
chowice. tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FORD ESCORT, 1992 r.: zderzak tylny lakierowany, chłodni
ca. Wrodaw, tel! 0601/21-77-43 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: silnik bez głowi
cy - 850 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ćcm : skrzynia biegów (5) - 
400 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
FORD ESCORT KOMBI, 1992/95 r . : zderzak tylny, chłodni
ca. Wrocław, tel. 0601/21-77-43 
FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: różne czę
ści. Lubin, tel. 0601/79-96-94
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzWiowy: dach, 
głowica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, ta
picerka drzwi, amortyzator przedni, błotniki przednie, lampa 
tylna, szyba drzwiowa lewa. Wrocław, tel. 0501/81 -36̂ 18 
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel: silnik. Kłodzko, 
tel. 0601/57-54-44
FORD ESCORT CABRIO, 1993 r. : dach kompletny, ręcznie 
składany, tylna klapa, komplet foteli oraz części mechanicz
ne. Legnica, tel. 076/721-96-53 w godz. 16-19 
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel: alternator, silnik 
1.8 D, dach, poduszka pow., nagrzewnica. Opole, tel. 
0604/13-37-05
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V: różne części. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, diesel: silnik, -'1.800 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
FORD ESCORT, 1994 r. : maska, - 200 zł. Lubań, tel. 
075/722-60-54,0502/11-89-35 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V 3-drzwiowy: tłumik, 
konsola, zderzak tylny, szyby, wahacze, półosie, piasty, zbior
nik paliwa, przeguby, fotele przednie, dach, ćwiartki i inne. 
Wrodaw, tel. 0604/36-35-30
FORD ESCORT, 1995 r., 1400 ccm: skrzynia biegów. Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94.0603/87-91-52 .
FORD ESCORT, 1995 r.: układ kierowniczy, kołyska, maska. 
Lwówek Śl.. lei. 075/782-29-44 
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r.': zderzak tylny, nowy, gra
natowy. Wrodaw, tel. 071/329-59-93,0607/28-52-38 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel, turbo D : skrzynia 
biegów, miska olejowa, blok silnika, wał korbowy i inne. Zie
lona Góra, tel. 068/324-61-57,0603/17-87-34 
FORD ESCORT, 1996 r„ 1800 ccm, diesel: pompa wtrysko
wa, pompa oleju, pompa wody. pompa wspomagania, rozrusz
nik, belka tylna, inne. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD ESCORT, 1996 r . : drzwi przednie lewe, drzwi tylne 
prawe, drzwi tylne lewe do kombi, skrzynia biegów 1600 ccm 
16V, Zetec, na częśd, zderzak przedni z miejscem na halo
geny. Siechnice, gm. Sw.Katarzyna, tel. 0603/59-74-09 
FORD ESCORT, 1996 r.: drzwi przednie prawe + uzbrojenie, 
błotnik lewy przedni. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FORD ESCORT, 1997 r . : reflektor lewy, atrapa, pokrywa sil
nika, belka pod chłodnicę. Wrodaw, tel. 0604/25-07-69 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r. : drzwi tylne prawe. Wro
cław, tel. 0608/08-15-10
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, ZETEC : obudowa filtra 
powietrza, zderzaki prezdnie i tylne, ścianka tylna (nowa) do
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kombi, okular tylny* (nowy), błotniki przednie, lampy tylne, 
drzwi, progi orygonalne^nowe) Lubin, tel. 0601/42-28-54 
FORD ESCORT, 1998 r., 20tys. km, 1800 ccm, turbo D : pom
pa wtryskowa, zawieszenie przednie, ukl. kierowniczy, ma
ska, zderzaki, ćwiartka, ścianka przednia, błotniki, drzwi, oś 
tylna (na resorach), katalizator, alternator, poduszki-silnika. 
Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
FORD ESCORT, 1998 r . : zderzak tylny szeroki, żółty. Nysa, 
tel. 077/433-53-22
FORD ESCORT, 1998 r . : zderzak tylny, nadkola, - 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-26-63
FORD ESCORT, FIESTA : silnik, oświetlenie, zawieszenie, 
oblachowanie i inne. Prusice, tel. 0603/63-17-70 
FORD ESCORT, FIESTA: silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na części (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzy
na), skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetle
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r . : różne części. Wrocław, 
tel. 071/312-53-41
FORD ESCORT, FIESTA, 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, die
sel : silnik, skrzynia biegów (5), po odprawie celnej, stan ide
alny, • 2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczniki 1980-2000 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: skrzynia biegów do silnika 1.3-1.4 E, - 450 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
FORD FIESTA, 3 tys. km, 1100 ccm : silnik. Kępno, tel.
062/781-02-60,0601/89-10-61
FORD FIESTA 1.3 E, 1.4 E, 1.6 D, 1.61,1,6 E, 1.1 E: silniki,
skrzynie biegów i inne (oclone, gwarancja). Legnica, tel.
076/722-95-21 w godz. 8-18, 0601/78-25-72
FORD FIESTA-: oś tylna, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/593r03-75 .
FORD FIESTA : reflektor lewy, - 110 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD FIESTA 1100 ccm, 1300 ccm: silniki i inne. Wilkowice, 
tel. 065/534-13-39
FORD FIESTA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, waha
cze, McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, 
szyby, siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do 
różnych modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1983 r„ 935 ccm : silnik, stan b. dobry - 300 
zł, skrzynia biegów -150 zł, lampy - 40 zł, drzwi lewe - 70 zł i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34,0602/52-55-51.
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: klapa tylna, klapa 
przednia, lampy przednie i tylne, zawieszenie, belka tylna, 
zbiornik paliwa, korek wlewu paliwa, skrzynia biegów (5), ta
picerki, szyby boczne i inne części. Wrocław, tel. 
0502/31-58-47
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: głowica kpi., blok
silnika. Oława, teł. 071/313-36-57
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów,
części karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel.
075/752-26-09 i 0607/40-34-26
FORD FIESTA, 1987 r.: prawy reflektor (nowy). Wrocław, tel.
071/372-22-86
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, dach, szyby, kolumny McPhersona, alternator, rozrusz
nik, gaźnik, plastiki, układ kierowniczy, koła, felgi, stacyjka, 
liczniki, pójosie, przeguby, wydech, sprężyny, wahacze, lam
py, amortyzatory, zbiornik paliwa, inne. Piława Górna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0604/94-06-88 
FORD FIESTA, 1988 r.:silnik 1,6D + dokumentacja, skrzynia 
biegów, maska, lampy -przód i tył, szyby, lusterka, serwo ha
mulcowe, ukł. kierowniczny, i inne. Prochowice, tel. 
076/858-51-95, 0604/79-36-63,0606/64-70-54 
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm : silnik, części z rozbiórki. 
Leśna, tel. 075/721-17-75
FORD FIESTA, 1989/96 r.: maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1989/96 r.: skrzynia biegów (5), klapa tylna, 
żderzak tylny, lampy, lusterka, stacyjka, McPhersón, telesko
py tylne, alternator, przekł. kierów, i inne. Wrocław, tel. 
0607/40-42-95
FORD FIESTA, 1990 r . : poduszki powietrzne kpi., oblacho
wanie. zawieszenia, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD FIESTA, 1990 r., 130'tys. km, 1400 ccm, benzyna oraz 
Escort: gaźnik, filtr powietrza, aparat zapłonu, cewka, zbior
nik paliwa,; 750 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738^08-83 - 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik, osprzęt, skrzynia 
biegów, zawieszenie, chłodnica, lampy, szyby, błotniki, zde
rzaki i inne. Wałbrzych, tel. -074/846-49-57 
FORD FIESTA, 1990 r„ 1100 ccm, benzyna : części silnika, 
mono wtrysk • 120 zł, cewka - 40 zł, katalizator - 80 zł. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
FORD FIESTA, 1990/96 r. 3-drzwiowy: błotnik tylny, (lewe i 
prawe), plastiki, półosie, rozrusznik, amortyzatory. Złotoryja, 
tel. 076/878-16-59,0604/85-41-36 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk: gażnik na części, 
moduły, serwo hamulcowe z pompą, wentylator chłodnicy, 
przekł. kierownicy, przełącznik świateł, silniki reflektorów, 
sonda. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 '
FORD FIESTA, 1991 r., używane: zawieszenie, światła, in
stalacja, szyby, tył, itd. Oleśnica, tel. 0601/17-46-48 
FORD FIESTA, t991 r., 1100 ccm : różne części. Wrocław, 
tel. 0603/29-21-44
FORD FIESTA, 1992 r . : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r. : lampy tylne. Głogów, tel. 
076/834-50-48
FORD FIESTA, 1992 r., 80 tys. km, 1000 ccm: silnik + skrzy
nia biegów, zawieszenie przednie i tylne (3-drzwiowy), obla
chowanie. Wrocław, tel. 071/398-81-46 
FORD FIESTA, 1993 r., 72 tys. km, 1100 ccm: silnik - 350 zł, 
skrzynia biegów (5) - 300 zł, zawieszenie przednie i tylne - 
200 zł, drzwi prawe - 70 zł, lusterka, lampy tylne, zderzak 
tylny i inne. Bratoszów 41, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/30-17-47 
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm : półoś, prawe przednie 
zawiesz., ćwiartka, kierownica, grill, tylny zderzak, klapa, pół
ka, ukł. wydechowy, chłodnica, alternator, szyba boczna. Le
gnica, tel. 0605/93-08-93
FORD FIESTA, 1994 r . : alternator, rozrusznik, dach, zawie
szenie tylne i przednie oraz inne części. Wrocław, tel. 
071/329-21-76,0603/07-66-72 
FORD FIESTA, 1995 r.: reflektor lewy, zderzak przedni. Wro
cław, tel. 0601/21-77-43
FORD FIESTA, 1997 r.: zderzak. Groblice, tel. 071/311-76-55 
FORD FIESTA, 1997 r. : lampy przednie. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD RESTA, 1997 r. 3-drzwiowy: tylne nadkola, bez błotni
ków, tylne blachy do mocowania lamp, krzyżak na półoś od 
strony skrzyni biegów, tylne nadkola plastikowe, - 300 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-40*58 
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., 30 tys. km, 1300 ccm, ENDURO : 
kolumny McPhersona prawe, wahacz lewy, sprzęgło z doci
skiem, amortyzatory tylne, lampy pod silnik. Jawor, tel. 
0609/65-29-93
FORD FIESTA, 1998 r.: koła kpi. z felgami aluminiowymi 13*, 
z nakrętkami, mało używane, - 1.300 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17

JfORDFIESTA, .1998 r.; reflektory, błotniki, zderzaki, masjta, 
zawieszeni.e przednie i tylne. Wrocław, tel. 0.6Ó6/40-03-11. 
FORD FIKTAiv3999‘ r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA; 1999 r.: błotnik przedni lewy (nowy). Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-15-80 ■ •
FORD FIESTA, 2000 r . : różne części z demontażu. Zielona 
Góra, teł. 0609/35-20-01
FORD FIESTA, TAUNUS, ORION : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0609/26-96-78
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna : częći uży
wane. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS : drzwi, zderzaki, lampy, błotniki. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0501/10-98-53
FORD FOCUS : reflektory - 80 zł/szt. Głogów, tel. 
076/834-50-48
FORD FOCUS KOMBI, 1600 ccm, 16V: wzmocnienie przed
nie, plastikowe, nowe • 380 zł, roleta bagażnika - 200 zł, za- 
łówek tylny środkowy - 50 zł, nadkola przednie • 50 zł/szt. 
widnica, tel. 074/852-46-28,0605/29-34-36 

FORD FOCUS : reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
FORD FOCUS: maska, reflektory, wózek pod silnik. Trzebni
ca, tel. 0603/63-17-70
FORD FOCUS, 1400 ccm 3-drzwiowy: osprzęt silnika, skrzy
nia biegów, szyby i inne. Wrocław, tel. 0603/21 -18-42 
FORD FOCUS, 1997/01 r . : maska, błotniki, reflektory, zde
rzaki, chłodnica, wentylator, inne. Siechnice, tel. 
0606/81-92-01
FORD FOCUS, 2000 r., 1600 ccm, ZETEC: belka pod chłod
nicę, chłodnica wody i klimatyzacji, zaślepka radia, filtr po
wietrza (oryginalny), drzwi prawe tylne (kombi) + listwa ozdob
na. Wąsosz, tel. 065/543-76-31,0606/50-20-57 
FORD FOCUS, MONDEO : reflektory, maski, błotniki, zde
rzaki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm: błotniki, drzwi, chłodni
ca, ława, wzmocnienie, szyby, klimatyzacja, lusterka, półosie, 
zawieszenia, skrzynia biegów, plastiki, dach i inne. Legnica, 
tel; 0605/78-53-53
FORD GALAXY. 2000 r., 1900 ccm, TDi: silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, podłużni
ce, tapicerka, drzwi, Wzmocnienie czołowe, konsola, relingi 
dachpwe i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 .... , .
FORD GRANADA : szyba przednich, lewych drzwi, • 40 zł. 
Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 &
FORD GRANADA : różne części lub zamienię na instalację 
gazową do gażnika lub samowar na węgiel drzewny. Lubin, 
teł. 076/842-30-68
FORD GRANADA: wszystkie części z demontażu, silnik die
sel. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm. diesel,: .na chodzie*, 
do remońtu, silnik Forda Sierry, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
FORD GRANADA, 1982 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA. 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, 1983 r.: drzwi przednie z szybami, luster
ka boczne. Wrocław, tel. 0503/94-89-74 
FORD GRANADA, 1984 r . : maski, zawieszenia, siedzenia, 
kierownica, • 100 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
FORD GRANADA, 1985 r.: drzwi przednie z szybami brązo
wymi, lusterka boczne. Wrocław, tel. 0503/94-89-74 
FORD KA : reflektory, maska, zawieszenie. Trzebnica, tel. 
0603/63-17-70
FORD KA : reflektory (nowe) - 300 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/781-65-08,0502/40-08-94 
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD MONDEO 5-drzwiowy, stary lub nowy model: dach z 
podsufitką, szyba tylna ogrzewana. Krotoszyn, tel. 
062/725-33-95
FORD MONDEO: zderzaki przednie i tylne, reflektory, błotni
ki, drzwi, zawieszenie. Prusice, tel. 071/312-54-64 
FORD MONDEO : klimatyzacja z chłodnicą, • 330 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD MONDEO : reflektory. Wrocław, tel. 0601/77-12-97, 
0603/63-13-01
FORD MONDEO, 1993 r . : atrapa zderzaka przedniego - 40 
zł, kierunkowskaz lewy biały - 35 zł, elektryka lampy lewej i 
uchwyty reg., lampa prawa z uszkodz. uchwytami, z elektry
ką lub sam klosz - 60 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r . : lampy tylne, komputery. 
Głogów, tel. 076/834-50-48
FORD MONDEO, 1993/00 r . ; błotniki, reflektory, chłodnica, 
wentylator, zderzaki, drzwi, inne. Siechnice, tel. 0606/81-92-01 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/96 r.: oryg. blacharka poszy
cia drzwi kierowcy, -150 zł. Wrocław, tel. 071/341-52-47. 
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm. 16Vlirtiuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 19947;, 1600 ccm, Zetec: alternator, fote
le, szyby boczne, mechanizm wycieraczek, licznik, kolektory, 
zbiorniczki, linki, zamek, pokrywą silnika, obudowa filtra pow., 
odsysacz oparów benzyny. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
FORD MONDEO, 1994/00 r., 1800 ccm, turbo D: maska, zde
rzak, lampy, wahacze tylne do kombi, drzwi kpi., atrapa, pom
pa wtryskowa i. inne. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm. 16V 
: osprzęt silnika, rozrusznik, klapa tylna, błotniki tylne, prawa 
strona drzwi, błotnik prawy, wahacze, amortyzatory i inne. 
Jawor, tel. 0609/65-29-93

FORD MONDEO, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
skrzynia biegów, silnik, - 5.000 zł. Legnica, tel. 0601/70-67-80, 
0601/84-47^11
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r . : różne części mechanicz
ne i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85*14 
FORD MONDEO, 1995 r.: zderzak przedni lewy, błotnik przed
ni. Nysa, tel. 0502/93-30-16
FORD MONDEO, 1995 r. : wózek, kolumny McPhersona, 
wahacze, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FORD MONDEO, 1995/96 r., 1800 ccm, turbo D :skrzynia bie
gów, klimatyzacja, komplet - zawieszenie, drzwi, części przed
nie i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-11 
FORD MONDEO, 1996 r., 40 tys. km: skrzynia biegów - 2.500 
zł, błotnik tylny lewy (do modelu 5-drzwiowego), wzmocnie
nie przednie oraz próg prawy i lewy z słupkiem. Legnica, tel. 
0607/71-97-13
FORD MONDEO SEDAN, 1996 r., 1800 ccm, 16V, 1600 ccm 
: ćwiartki, zawieszenia, silniki i inne, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/33-73-92
FORD MONDEO, 1996-00 r. 5-drzwiowy: chrom tylnej klapy, 
plastiki do klapy. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-62-25, 
0601/94-65-25
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, turbo D : dach do kom
bi, tył nadwozia, drzwi, szyby, poduszki pow., sensory, napi- 
nacze, konsola tapicerki i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
FORD MONDEO, 1998 r. : konsola pomiędzy siedzeniami, 
pokrycie siedzeń, plastik pod przednim zderzakiem, zderzak

przedni, przedsionek, plastik pomiędzy grillem a przednim 
pasem, felgi aluminiowe 15". Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
FORD MONDEO, 1999 r. : zderzał tylny. Wrocław, tel. 
0601/21-77-43
FORD ORION: skrzynia biegów. Głogów, teł. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
FORD ORION, 1983/90 r . : różne części z demontażu, bla
charka, zawieszenia i inne. Kłodzko, tel. 0606/4&-16-93 
FORD ORION, 1985 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ORION, 1987 r.. 1600 ccm, diesel: chłodnica, głowica, 
bębny, rozrusznik, alternator, pompa wtryskowa, skrzynia bie
gów (5), przednie kol. McPhersona, półosie, zegary, przełącz
niki. Bytom Odrz., tel. 068/388-46-91 po godz. 21 
FORD ORION, 1991/95 r. : pokrywa bagażnika, fabrycznie 
nowa, sprowadzona z Niemiec. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD PROBE: lusterko, lewe składane, • 200 zł. Opole, tel. 
0601/54-36-26
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FORD PROBE nowy model: dach - 1.000 zl, błotnik przedni 
prawy - 200 zł. Wrocław, tel. 0604/93-01-63 
FORD PROBE: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, mosty, 
belki, półosie, chłodnica, koła i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm: alternator, rozrusznik, in
tercooler, wał, tłoki, cewka zapł., wentylatory. Wrocław, tel. 
071/387-82-36,0606/16-76-26 
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo: różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1991 r., 2200 ccm, turbo: ćwiartki, zawiesze
nia, szyby, osprzęt silnika, chłodnica klimatyzacji i dużo in
nych części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
O  FORD PROBE, 1992 r., 2200 ccm, turbo : silnik, 

zawieszenia, blacharka, lampy, skrzynia biegów 
oraz inne części. Zielona Góra, tel. 0607/47-39-70 
87026181

FORD PROBE, 1994 r., 2000 ccm : szyby, dach, ćwiartki, 
zawieszenia, skrzynia biegów, dużo innych części. Zielona 
Góra, tel. 0607/70-70-38
FORD PROBE, 1996 r. : podsufjtka,.felgi aluminiowe 17* 
gwiazdy, nadkola plastikowe. Ząbkowice śląskie, tel. 
0601/91-87-56
FORD PROBE, 1999 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD SCORPIO : różne części., tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD SCORPIO, 2500 ccm, diesel : głowica uzbrojona, 
kompl. - 300 zł, nowe wtryskiwacze, ustawione • 250 zł. Lu
bin, 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 : maska, zderzak, drzwi, klapy tylne. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
FORD SCORPIO, 2000 ccm, DOHC automatic: silnik, skrzy
nia biegów, most tythy, światła, siedzenia, zderzaki, części 
blacharskie, zaczep tylny, szyby. Wrocław, tel. 0603/31-10*33 
FORD SCORPIO: różne części z demontażu. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/810-31-68
FORD SCORPIO, 1985 r„ 2800 ccm, 6V : silnik, stan dobry. 
Oława, tel. 0609/29-06-37
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm, diesel: głowica silnika -
650 zl (kpi.), miska olejowa -100 zł, blok silnika - 200 zł, wał
korbowy - 150 zł, wałek rozrządu • 50 zł. Bogatynia, tel.
075/774-18-28.0602/89-88-03
FORD SCORPIO, 1986 r., turbo D :, - 6.850 zł lub zamienię.
Ząbkowice śląskie, tel. 074/810-31-68
FORD SCORPIO, 1986 r., 153 tys. km, 2800 ccm, benzyna,:
silnik, skrzynia biegów automat., zawieszenie przednie kpi.,
drzwi kpi., maska, klapa tylna, komputery, lampy, rozrusznik,
alternator, linki, tapicerka, inst. gazowa, zbiornik 451 i inne.
Dzikowice, gm. Namysłów, tel. 0602/74-87-65
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, 1800 ccm, benzyna : silnik + mo
duł ♦ gaźnik. Lubań. tel. 075/721-51-28,0607/33-72-07. 
FORD SCORPIO, 1987 r . : silnik z dokumentacją - 500 zł, 
reflektor - 80 zł, lampa tylna - 30 zł, grill - 20 złjoraz głowica 
kpi. - 250 zł. Wrocław, tel. 071/781-65-08,0502/40-08-94 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : tarcza ♦ do
cisk sprzęgła, maska, błotniki przednie, drzwi, lusterka, chłod
nica + wentylator, pompa ABS, komputery, wał pędny, most 
tylny, kpi. ukł. wydechowy, elementy wnętrza, kierunkowska
zy, szyby, zawieszenie tylne. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD SCORPIO, 1987 r. : szyberdach. Namysłów, tel. 
0607/83-90-46
FORD SCORPIO, 1987 r„ 2000 ccm. OHC: drzwi kpi., szyby, 
lampy, fotele kpi., zawieszenie przednie i tylne, most z pół- 
osiami, piasty, McPhersony, zaciski hamulcowe, głowica, pom
pa wspomagania i hamulcowa z ABS, zderzaki, spoilery. Ra
dwanice, gm. Głogów, tel. 0605/34-81 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów automat., sprzęgło, rozrusznik, koło zamachowe, wał. 
Nysa, tel. 0608/79-98-58
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm: różne części z demon
tażu (oprócz blach). Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC: wał korbowy, tło
ki, pompa wody, wskaźnik stabilizatora, poduszki silnika, prze
łączniki, koło żamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: błotniki przed
nie i tylne, lampy, silnik, rozrusznik, alternator, chłodnica, szy

by, drzwi, zawieszenia, most tylny i inne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
f  ORD SCORPIO, 1989 r., G H IA : zderzak przedni, sprzedam 
lub zamienię na RO sam. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 wie
czorem, Piotr
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm : silnik, osprzęt, skrzy
nia biegów automatic, koła, karoseria, wnętrze, drzwi, maski, 
szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, 2900 : silniki, skrzynia 
biegów, drzwi, zawiesz., szyby, hak, lampy, zderzaki, przekł. 
kierów, ze wspomaganiem i inne. Wojcieszów, tel. 
0601/55-36-73,075/751-23-11 
FORD SCORPIO, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk : 
silnik, skrzynia biegów i inne, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0503/70-67-17
FORD SCORPIO, 1990 r . : różne części. Siechnice k. Wro
cławia, tel. 071/311-76-55
FORD SCORPIO, 1990 r , : klamki drzwiowe, komputer wtry
sku, lampa lewa tylna, siłownik centralnego zamka, zaciski 
ham. przednie. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 
FORD SCORPIO, 1990/91 r., 2000 ccm, DOHC : głowica, lam
py przednia, chłodnica, skrzynia biegów, ukł. kierowniczy. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86
FORD SCORPIO, 1991 r.: elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, 1991/93 r., 2900 ccm; elementy zawiesze
nia, drzwi, rozrusznik, alternator, komputer, inst. elektryczna, 
przełączniki wnętrza, licznik, el. szyby, el. reg. foteli tylnych,

filtr powietrza, klimatyzacja, przefcł. kierownicy pasy i inne. 
Wrocław, tel. 0600/66-31-05
FORD SCORPIO KOMBI, 1992/., 2900 ccm, wtrysk rsńnik/- 
skrzynia biegów automatic, drzwi przednie, fotele el. reguł, z 
podgrzewaniem, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy 
przednie, roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tyl
ne, hak, zderzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier z elek
trozaworem, podnośniki el. szyb tylnych i przednich., boczne 
szyby do kombi, Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r.: dach, kpł. wnętrze, deska 
rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły elek
tryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1992 r., 2900 ccm, COSWORTH : różne 
części. Strzeszów, woj. wrocławskie, tel. 0600/23-26-60 
FORD SCORPIO, 1992 r.: światła przednie, kierunkowskazy 
- 200 zł/komplet. Wrocław, tel. 0609/49-44-03 
FORD SCORPIO, 1992 r.: lampy, chłodnica klimatyzacji, ele
menty wnętrza. Wrocław, tel. 0502/93-47-65 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2000 ccm. 2900 : silniki, 
skrzynie biegów, drzwi, szyby, zawiesz., przekł. kierów, ze 
wspomaganiem, hak, zbiornik paliwa, felgi stalowe i alumi
niowe, konsola i inne. Wojcieszów, tel. 0601/55-36-73, 
075/751-23-11
FORD SCORPIO KOMBI. 1993 r., 2900 ccm, benzyna : kie
runkowskazy przednie (białe), klapa tylna z szybą ogrzewa
ną, pompa ABS, wspomaganie kier. z zaworem redukcyjnym, 
hak, skrzynia biegów automatic, listwy ozdobne - szerokie, 
tarcze ham. przednie i tylne, sprężyny tylne, komputery do 
silnika 2.9i. Wrocław, tel. 0604/68-71-95'
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V6 : głowice, wtryski, 
kolektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1993 r„ 2000 ccm: maska przednia, zde
rzak przedni, lampy przednie, chłodnica, inne części. Wilcz- 
kowice, woj. wrocławskie, tel. 0603/49-98-36 
FORD SCORPIO, 1993 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r . : poduszki pow., McPher- 
son lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdziel
cza, kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podłużnicą, 
drzwi z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 .
FORD SCORPIO, 1996 r., 2300 ccm : różne części. Dolsk,
woj. poznańskie, tel. 0607/04-56-67
FORD SCORPIO, MONDEO : przekł.. kierownicy ze wspo-
/naganiem, pompa wspomagania - 350 zł. Wrocław, tel.
071/372-98-98, 0606/82-42-82
FORD SIERRA: różne części, Przeworno, tel. 074/810-31-68,
0603/87-02-77
FORD SIERRA : kierunkowskazy. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
FORD SIERRA : czujniki paliwa • 70 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47 .
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: skrzynia biegów (4), most 
tylny z półosiami, wał napędowy. Głuchołazy, tel. 
077/439-56-61
FORD SIERRA, 2000 ccm, benzyna: silnik, most tylny. Jele
nia Góra. tel. 075/767-21-67
FORD SIERRA : zderzak przedni, skrzynia biegów, reflekto
ry, maska, silnik. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0603/04-23-53 
FORD SIERRA, 2000 ccm, DOHC : skrzynia biegów. Kępno, 
tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
FORD SIERRA, 1600 ccm: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
FORD SIERRA : głowica bez wałka do silnika (2000 ccm), 
gaźnik, sprzęgło, pompa paliwa. Kłodzko, tel. 074/647-58-09, 
0600/21-51-66
FORD SIERRA KOMBI: 2-lampy tylne • 80 zi, bagażnik -100 
zł. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32 
FORD SIERRA 1800-2000 ccm, benzyna: silniki, skrzynie 
biegów (5), lampy, szyby, zawieszenia (oclone, gwarancja). 
Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18,0601/78-25-72 
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderza
ki, stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/37-17-09
FORD SIERRA, 2000 ccm, benzyna : silnik, sprowadzony z 
Niemiec - 800 zł. Nowa Ruda, tel. .074/872-74-18 
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA : drzwi, szyby, zawieszenia, lampy, fotele, 
wnętrza, konsole, elektronika, plastiki, maska, błotniki, ele
menty nadwozia, tarcze, zaciski, mosty, zamki, inne. Pacz
ków, tel. 0603/36-63-27
FORD SIERRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA 1600-2000 ccm: głowica (pó regeneracji), - 
200 zł. Strzeszówv tel. 0600/23-26-60 
FORD SIERRA, 2000 ccm, DOHC: skrzynia biegów, - 500 zł. 
Strzeszów, tel. 0600/23-26-60
FORD SIERRA, 2300ccm, diesel: pompa wtryskowa - 800 
Zł. Sulechów, tel. 068/385-44-77,0607/55-48-72 ' -
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: silnik, części silnika, skrzy
nia biegów, wszystkie części Z demontażu. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
FORD SIERRA : rozrusznik, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-93-20,0607/30-64-70 
FORD SIERRA 4x4: skrzynia biegów (5), drzwi! pokrywa, 
maska, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
FORD SIERRA: wszystkie części z demontażu, silnik diesel. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
FORD SIERRA, diesel: pompy wtryskowe, alternatory. Wro
cław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
FORD SIERRA : drzwi, klapa bagażnika z szybą. Wrocław, 
tel. 0607/25-18-08
FORD SIERRA, 2000 ccm, OHC : zwrotnica z piastami - 80 
zł/szt., kolumny McPhersona (sprężyny, amortyzatory) - 80 
zł, czujnik ABS -120 zł/szt., gaźnik -120 zł, aparat zapłonu - 
80 zł, alternator • 100 zł, poduszki pod silnik - 40 zł/szt.. obu
dowa filtra powietrza - 60 zł, inne. Wrocław, tel. 071/322-71-61, 
0608/22-21-50
FORD SIERRA : szyba do drzwi prawych przednich, szyba 
lewa tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) 
oraz pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA : rozrusznik, alternator, wtryski, części me
chaniczne, drzwi lewe przednie. Zielona Góra, tel. 
0603/05-83-72
FORD SIERRA: skrzynia biegów 141, maska (1984 r.), klapa 
tylna z szybą, drzwi tylne, zawieszenie tylne,*alternator, za 
30% ceny giełdowej. Zielona Góra, tel. 068/320-43-15 
FORD SIERRA, 1982/92 r. E, D: różne części z demontażu, 
blacharskie i mechaniczne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: Sil
nik, z dokumentacją, -1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/86 r.: różne części z demontażu, wnę
trze, błotnik lewy tylny, model 5-drzwiowy. Legnica, tel. 
0604/40-56-33
FORD SIERRA, 1983/90 r . : silnik 1,6, skrzynia biegów (5) i
(4), maska, lampy, zderzaki, drzwi, chłodnica, klapa, zawiesz., 
most, półosie, kokpit, zegary, przełączniki, stacyjka i inne. 
Wrocław, tel. 0607/40-42-95
FORD SIERRA, 1984/86 r., 1800 ccm, benzyna : silnik na 
cz)ści, drzwi, szyby i inne (model 4-drzwiowy). Wałbrzych, 
tel. 074/846-82-00
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: pompa wtrysko
wa - 300 zł, głowica kpi. - 200 zł, części silnika, listwa ukł. 
kierowniczego oraz części zawieszenia przedniego. Głogów, 
tel. 076/834-15-29
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
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FORD SIERRA, 1985 r. :sZyba lewych przednich drzwi.Kłodz- 
ko, tel-,074/647-12-26* 074/868-72-31 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), silnik, klapa tylna, zawieszenia i inne. Legnica, tel. 
0605/13-16-60,0601/71-02-84 
FORD SIERRA, 1985/90 r. 1.6,1.8,2.0, 2.3: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, drzwi, zderzak, 
maski, szyby, dach, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD SIERRA, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: pompa paliwa, 
zawieszenie przednie i tylne, siedzenia kpi., wał, most tylny i 
inne. Wrocław, tel. 0501/73-25-80 
FORD SIERRA, 1986 r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierow
nicza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa 
przednia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, 
rozrusznik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe - ze
wnętrzne. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1986 r. : maska, kierunkowskazy, lampa 
przednia, półka tylna, inne. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
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., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy: most 
tylny -100 zł, wał napędowy -100 zł/szt., gaźnik • 50 zł, pom
pa hamulcowa + serwo - 60 zł, aparat zapłonu - 30 zl, lampy 
tylne - 40 zł/szt., drzwi - 60 zł/szt., ćwiartki tylne - 50 zł, progi 
- 30 żł, luśtórka. inne. Legnica,.tel. 076/857-52-96, 
0603/23-40-40 •
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, most tylny, wał napędowy, drzwi, maska/lampy i inne. 
Legnica, tel. 0605/13-16-60
FORD SIERRA, 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe - 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi -100 zł/kpi., listwa kier. bez wspoma
gania -100 zł, drążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne • 40 zł/szt. 
Lubin, tel. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r. (4-drzwiowy): pokrywa silnika, przed
nie i tylne drzwi, kpi. ukł. kierowniczy, lampy reflektorów sta
rego i nowego typu, lampy przedniego kierunkowskazu, przed
nie zawieszenie z amortyzatorami. Nowa Ruda, tel. 
074/871-82-06
FORD SIERRA, 1986 r. poj. 1600 ccm, 2000 ccm: alternator, 
aparat zapłonowy, moduły zapłonu, drzwi, klapa z szybą, sil- 
niczki wycieraczek, części silnika i skrzyni biegów, most, lam
py tylne, części zawiszeń, plastiki wew. i inne. Wałbrzych, tel. 
0602/17-71-36
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel : różne części. 
Wrocław, tel, 0602/68-90-83
FORD SIERRA. 1986/88 r. : lewe lusterko, lampy, szczęki 
hamulcowe, listwa na zderzak. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FORD SIERRA KOMBI, 1986/90 r., 2300 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechanicz
ne i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD ŚIERRA, 1986/91 r.. 2000 ccm, benzyna : silnik EFi, 
stan dobry - 700 zł, skrzynia biegów - 350 zł, klimatyzacja, 
blachy, lampy, inne. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51 w godz.
9-17
FORD SIERRA, 1987 r.: różne części, karoseria niekomplet
na. Legnica, tel. 076/887-18-04 
FORD SIERRA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna: silnik + moduł 
♦ gażnik. Lubań, tel. 075/721-51-28,0607/33-72-07 
FORD SIERRA, 1987 r.: reflektory przednie - 70 zł/szt., lam
pa tylna - 25 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
FORD SIERRA, 1987/93 r. : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zderzak, reflektory,kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r. : elementy blacharki, zawie
szenia. Lwówek Śląski, tel. 075/782-48-20. 075/782-26-83 
FORD SIERRA, 1988 r . : maska przednia, lampa tylna pra
wa, klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r„ 2000 ccm, OHC : siłnik bez osprzę
tu, z dokumentacją, przebieg 80 tys. km, - 1.600 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1988 r . : różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA, 1988 r. : alternator, nagrzewnica, lusterka, 
pompa paliwa, przełączniki, uszczelki drzwi; amortyzatory, 
zbiornik Spryskiwacza i inne. Wiązów, teL .071/393-10-05 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r„ 2000 ccm . skrzynia biegów. 
(5), most tylny z przegubami, siedzenia (komplet), linka bie
gów, nagrzewnica. Lubin, tel. 076/846-80-94 po godz. 20 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r„ 2000 ccm, DOHC : tył nad
wozia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tyl
na, dach z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. 
holenderskiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, 2300 : skrzynia biegów, 
piasty, półosie, most napędowy, zbiornik paliwa, przekł. kie
rów. ze wspomaganiem, tarcze ham., pompa wspomagania i 
inne. Wojcieszów,, tel. 0601/96-06-14 
FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk OHC 
:. szyby, drzwi lewe, zawieszenie tylne z mostem, komputer, 
serwo, pompa hamulcowa, zacisk, przekł. kierownicy, kierow
nica, stacyjka, przełączniki pod kierownicę, nagrzewnica, filtr 
powietrza, karoseria na części (kompletna dokumentacja), 
inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FORD SIERRA, 1990 r.: śilnik, oclony, skrzynia biegów i inne. 
Brenno, tel. 065/549-42-72
FORD SIERRA CLX, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : miska ole
jowa, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
most tylny, lampy, siedzenia, drzwi, inne. Wrocław, tel. 
071/373-70-28
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : ró>ne cz)Ści.

. Wrocław, tel. 0602/12-51 -35
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, stan ideal
ny, tylny most, tylne i przednie zawieszenie, prawe siedzenie 
(przednie i tylne), szyby przyciemniane i inne. Zielona Góra, 
tel. 0606/94-27-06,0603/08-35-93 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, benzyna: kolek
tory zawiesz., przekł., most, bębny, tarcze, zaciski, piasty, 
serwo, pompa, zderzaki i inne. Legnica, tel. 0607/37-55-76 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, 
filtr pow., wentylatory chłodnicy, przełączniki, stabilizator, belka 
silnika, zwrotnica lewa, zaciski hamulcowe, wzmocnienie czo
łowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC: zawieszenie przed
nie, tylne, drzwi, skrzynia biegów (5), rozrusznik, alternator, 
cewka, fotele, kokpit, dach, komputer, du>o innych cz)Ści. 
Legnica, tel. 0605/65-62-32
FORD SIERRA, 1991 r. 1.8 D, 2.0 E: różne części. Siechnice 
k» Wrocławia, tel. 071/311-76-55 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm: alternator, spo
ilery na progi, siedzenia,.koło kierownicy, docisk sprzęgła i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/842-53-68,0601/56-52-87 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : skrzynia biegów 
151 - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13

SIEDZENIA TYLNE “  W ro c ław
2- i 3 -o s o b o w e , z z a g łó w k a m i,  d o  b u łó w  0 - 5 0 2  3 4 3  1 2 8

12.06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 51



f o r d ]
^ ~~  npnnfiins ^

te l. 071/789-90-56  
AUTO części LOTNIK

W ro c ła w  -  P s ie  P o le  
ul. Bierutowska 38

FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, zawiesz., szyby, kpi. siedzeń i tapicerek, kon
sola, głowica, błotniki, lampy i inne. Wojcieszów, tel. 
0601/55-36-73,075/751-23-t1 
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 . : wspomaganie z przewodami. Kro- 
snowice, tel. 074/868-54-74
FORD SIERRA, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC : sil
nik oclony • 1.800 zł, skrzynia biegów • 350 zł, drzwi do kom
bi. Lubin, tel. 0608/49-10-23
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : drzwi, głowice, 
blok z tłokami, światła tył (sedan), zderzak przedni, wejście 
na halogeny, listwy, tapicerka, klapa z szybą. Poniatów, tel. 
0607/36-85-64
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk : silnik 
na części, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/88-21-41 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.: różne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
FORD SIERRA, 1994 r., 1800 ccm, diesel: silnik, -1.800 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz.l5.'d6Ó1/79-3Ó-54 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD TAUNUS : lampa tylna, lewa, .krótka" - 30 zł. Głucho
łazy. tel. 0601/55-99-47
FORD TAUNUS : różne części z demontażu. Kłodzko, tel. 
0606/4M6-93
FORD TAUNUS : maski, szyby, rozrusznik, alternator, chłod
nica, koła. Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67 
FORD TAUNUS: różne części. Oława, tel. 0602/88-49-71... 
FORD TAUNUS 12M : wkłady reflektorów, okrągłe. Zgorze
lec, tel. 075/775-11-73
FORD TAUNUS: silnik, skrzynia biegów, półosie, most, ma
ska, klapa tylna, drzwi i inne. Żary, tel. 068/374-91-71 
FORD TAUNUS, 1971/85 r . : amortyzatory przednie, nowe, 
na gwarancji, -190 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-15-32 
FORD TAUNUS, 1982 r.. 1600 ccm : silnik, bez*głowicy, gło
wica bez zaworów, wał pędny, most, sprężyny, zaciski ham., 
tarcze ham., serwo, pompa hamulcowa, nagrzewnica. Robert 
Rygiel, 57-451 Bartnica 71, gm. Nowa Ruda 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik do remontu, -1.000 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
FORD TRANSIT. 2500 ccm silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT: elementy błacharki, inne. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-71-40,0604/72-67-37 
FORD TRANSIT : elementy karoserii, lampy i inne. Prusice, 
tel. 0603/63-17-70
FORD TRANSIT nowy model: maska - 70 zł, drzwi boczne 
(rozsuwane) -150 ^. Trzebnica, tel. 071/312-90-36 
FORD TRANSIT, 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów i inne. 
Wilkowice, tel. 065/534-13-39
FORD TRANSIT: orurowanie, nowe, czarne, -150 zł. Wro
cław, tel. 0606/33-16-94
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawiesze
nie przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03- 1 
FORD TRANSIT : most tylny, resory, lampy, głowice, drzwi 
tylne, dach, podsufitka, alternator i inne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0502/53-16-85
FORD TRANSIT BUS, 1974 r„ 2000 ccm : głowice, serwo, 
półosie, szyba przednia, tarcze ham., resor tylny, lampa przed
nia, kierunkowskaz przedni. Robert Rygiel, 57-451 Bartnica 
71, gm. Nowa Ruda
FORD TRANSIT, 1977/85 r . : most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo + pompa, wał 
pędny/atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłod
nica, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. części używane: silnik, most, 
zawieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wał napę
dowy, pompa wtryskowa, koła i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, 
tel. 056/678-02-01,0501/22-90-39 
FORD TRANSIT, 1978/85 r.: resory tylne -120 zł/szt., felgi - 
30 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 318-59-86,0601/85-40-80 
FORD TRANSIT, 1980 r., benzyna 1.6,2.0: kierunkowskazy, 
amortyzatory, plastiki, drążki kierownicze, zegary, chłodnica, 
hak, szyby, rozrusznik, zawieszenie przednie, koła, przekł. 
kierownicy na części i inne. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
FORD TRANSIT, 1980/91 r. : gażniki, obudowa filtra pow., 
głowica (1.6 E), blok silnika (2.0 E), kierownica, pompa wod
na i inne. Kłodzko, tel. 0606/46-1.6-93 
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1983/84 r., 2400 ccm, diesel: silnik, stan 
dobry. Głogów, tel. 076/834-07-94 
FORD TRANSIT, 1985 r.: most tylny na bliźniaczych kołach, 
- 700 zł. Nowa Ruda, tel, 074/872-74-18 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na 
bliźniakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pęd
ny długi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni bie
gów, resory tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedała
mi, uszczelki drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r . : dużo różnych części mecha
nicznych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
FORD TRANSIT, 1986/95 r . : maska, błotniki, reflektory, kie
runkowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76

SPECJALISTYCZNA STACJA OBSŁUGI 
FORDA
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• UŻYWANE I NOWE CZĘŚCI DO AUT

• REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻ o 
NA MIEJSCU, Z GWARANCJĄ

Naprawy bezgotówkowe z firmami ubezpieczeniowymi. 
N asz now y adres:

W rocław , ul. O tyńska 8  , /
(okolice ul. Strzegomskiej i PAFAWAGUj\ s  
tel. 071/357-23-47, 357-49-74 .
0-607 123 286, 0-603 031 701

FORD TRANSIT, 1986/96 2500 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, most tylny, pompa wtryskowa Bosch i Lucas, lampy, al- 
terna tor, rozrusznik. Oława, tel. 071/313-38-80 
FORD TRANSIT, 1986/99 r., 2500 ccm, turbo D: maska, felgi 
aluminiowe, fotele, lampy, elementy mechaniki i inne. Lesz
no, tel. 065/533-03-08,0605/66-47-80 
FORD TRANSIT, 1988/99 r . : ściany grodziowe do wersji ni
skiej i wysokiej.-Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 0603/99.-70-55 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 CGm, diesel : części silnika, 
części zawieszeń, zbiornik paliwa, wał napędowy, wiązki elek
tryczne, felgi, drzwi przednie prawe. Wałbrzych,'tel. 
074/847-87-99
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik kpi, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1990 r . : rozrusznik i alternator. Opole, tel.
0602/13-84-47
FORD TRANSIT, 1990 r . : drzwi boczne, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-91
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyż
szona, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wro
cław, tel. 0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: most kpi., reso
ry, wahacze, zwrotnice, amortyzatory i inne. Gromadka, woj. 
legnickie, tel. 0604/78-33-32,0600/35-98-92 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: silnik wzmacnia
ny, skrzynia biegów, stan b. dobry, • 3.800 zł. Leśna, tel. 
075/721-15-87
FORD TRANSIT, 1992 r., 90 tys. km silnik, stan idealny, -1.500 
zł. Jawor, tel. 0502/55-96-30
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: amortyzatory, 
wahacze, ławę, sprężyny, półosie, most na części. Brody, tel. 
0600/61-24-64
FORD TRANSIT, 1992 r.: ćwiartka lewa przednia bez błotni
ka, drzwi lewe bez szyb, - 400 zł. Miejska Górka, woj. lesz
czyńskie, tel. 0602/71-27-84
FORD TRANSIT, 1992 r.: lusterko, prawe drzwi, prawa, przed
nia szyba, osona na lewarek do kól, prawe, przednie drzwi, 
klamki, podnośnik szyby. Wrocław, tel. 071/327-96-98 
FORD TRANSIT, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), aluminiowa, wały 3-częściowe, drzwi tylne do mode
lu niskiego, most tylny (4.63), lampy tylne zespolone, skrzy
nia biegów z nadbiegami (over drive), głowica do 2000 ccm 
E, możliwa wysyłka. Zielona Góra, tel. 068/325-39-95 po 
godz.16,0607/74-51-25
FORD TRANSIT, 1992/97 r.. 2500 ccm, turbo D : skrzynia 
biegów (5), pompa wtryskowa, komputer, drzwi boczne i tyl
ne, maska przednia, zawieszenie przednie, koła. Leszno, tel. 
0501/77-03-81,0601/91-97-74 
FORD TRANSIT, 1992/99 r . : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r . : felgi 15" (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda’ koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1994 r.: osprzęt silnika wzmocnionego (80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pom
pa wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków 
+ stacyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, tele
skopy tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, 
wał pędny krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1994 r.. 80 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik 
kpi. + dokumentacja. Bolesławiec, tel. 0602/71-61-07 
FORD TRANSIT, 1995 r . : resory tylne - 450 zł, alternator, 
deska rozdzielcza - 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa Bosch, 
chłodnica, zwrotnica, zacisk hamulcowy, rozrusznik, tarcze 
hamulcowe, pompa hamulcowa, serwo. Wrocław, tel. 
071/373-98-77
FORD TRANSIT, 1996 r . : elementy błacharki, lampy przed
nie, chłodnice. Otmuchów, woj. opolskie, tel. 0600/63-28-24 
lub, 0608/23-73-02
FORD TRANSIT, 1996 r. : różne części. Otmuchów, tel.
077/431-47-71,0608/07-44-26
FORD TRANSIT, 1996 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel.
071/351-52-37
FORD TRANSIT, 1997 r . : lusterka boczne, duże, nowy typ, 
prawe i lewe - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r.: dach, boki, szyby, fotele, pasy, pła- 
stiki, podłoga gumowa, tapicerki, ABS, serwo, mech. wycie
raczek i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
FORD TRANSIT, 1998 r . : fotele 2-osobowe i 3-osobowe, z 
zagłówkami. Bielawa, tel. 0604/20-67-54 
FORD TRANSIT, 1998 r.: drzwi, maski, klapy, zawieszenia, 
głowica, pompy, rozrusznik, alternatory, koło, tapicerka, grill, 
most, listwy kier., wzmocnienie, zderzak, kierownica + podusz
ka pow., lusterka. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
FORD TRANSIT, 1998 r.: wózki, wahacze, kolumny McPher
sona, zwrotnice. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FORD TRANSIT, 1999 r., 2500 ccm, diesel: alternator z pom
pą vacum, wahacze, serwo, resory, piasty, zaciski, filtr po
wietrza. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04, 
0609/59-02-36
FORD TRANSIT 350M, 2001 r„ 2400 ccm, TDi: części me
chaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
FORD WINDSTAR, 1997 r., 3800 ccm, V6: drzwi lewe, drzwi 
prawe przesuwane, zawieszenia, zegary, palstiki, pompa 
wspomagania inne. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
FORD WINDSTAR, 1998 r., 3800 ccm, benzyna, V6: skrzy
nia biegów uszkodzona (automatic), sprzęgło hydrauliczne, 
pompa ABS. Wąsosz, tel. 065/543-76-31,0606/50-20-57 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne- 
150 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
HANOMAG, 1979 r. i  resor tylny, stan b. dobry, • 80 zł. Doma
niów, woj. wrocławskie, tel. 0606/25-21-27 
HONDA, 1500 ccm, 12V: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
HONDA: felgi aluminiowe z oponami, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0601/63-58-68
HONDA, 1977/87 r . : rozruszniki, alternator, nowe, w pudeł
ku, -150 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
HONDA ACCORD, 1985 r., 1600 ccm: silnik • 700 zł, amorty
zatory, nowe - 80 zł/szt., skrzynia biegów, zawieszenie i inne. 
Ząbkowice Śląskie, lei. 0603/27-34-03 .
HONDA ACCORD, 1986-89 r . : skrzynia -150 zł, drzwi nie
uzbrojone - 80 zł, zawieszenie przednie kompletne r 400 zł, 
gażnik przeponowy, do silnika A20a2 - 150 zł. Jawor, tel. 
0502/55-96-30
HONDA ACCORD, 1988 r . : przekł. kierownicy. Wałbrzych,
tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13
HONDA ACCORD, 1989 r . : zderzak przedni. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna : różne czę- 

-ści z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1992 r.: zderzak przedni, • 180 zł. Oława, 
tel. 071/313-96-91,0607/18-17-60 
HONDA ACCORD, 1992 r . : części używane. Wrocław, tel. 
0.71/348-42-16
HONDA ACCORD, 1992/98 r.: zderzak przedni i tylny - 100 
zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA ACCORD, 1995 r.: amortyzatory kpi. (przednie i tyl
ne), oryginalne, prod. japońskiej, klapa tylna + lampy. Legni
ca, tel. 0601/73-42-70
HONDA ACCORD, 1995 r.; zderzaki, reflektory, drzwi prawe 
przednie i tylne kpi., klamki, chłodnica, maska silnika i inne. 
Wrodaw, tel. 0603/43-11-78

HONDA ACCORD, 1995 r. : maska, błotniki, zawieszenie 
przednie i tylne, drzwi, łożyska, zwrotnice, wahacze, półosie i 
inne. Wrocław, tel. 060.1/2.6:88-38 
HONDA ACCORD KOMBI, 1998/.: różne części. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
HONDA CMC. 1500 ccm, 16V : różne części. Głogów, tel. 
076/831-61-88,076/831-42-29 
HONDA CM C: zderzak tylny, do modelu 5-drzwiowego. Le
gnica, tel. 0601/73-42-70
HONDA CMC : felgi aluminiowe z oponami 15”, mało uży
wane, pi)cioramienne, zadbane, - 1.500 zł. Namysłów, tel. 
077/410-32-03
HONDA CMC. 1983 r„ 1300 ccm, 8V : części silnika, alter
nator, rozrusznik, skrzynia biegów 151, drzwi. Legnica, tel. 
0603/33-35-62
HONDA CMC, 1984/87 r . : silnik o poj. 1.4 na części, drzwi 
prawe, fotele, światła tylne, kierownica, ukł. kierowniczy, szy
by boczne i inne. Lubin, teł. 076/844-85-33 
HONDA CMC, 1984/88 r . : wszystkie części. Gorzów Wlkp., 
tel. 095/761-08-10
HONDA CMC, 1985 r., 1300 ccm, benzyna 1500 ccm E: 
skrzynia biegów (5) • 300 zł, lampa tylna - 60 zł, przednia 
prawa -160 zł, szyby boczne • 60 zł/szt., szyba tylna -110 zł, 
rozrusznik • 160 zł, lusterko lewe -110 zł, wentylator - .60 zł, 
błotnik • 60 zł, deska rozdz. -120 zł, tłoki i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-16-92
HONDA CMC, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
HONDA CMC, 1986 r., 1500 ccm, wtrysk : silnik + skrzynia 
biegów oraz inne z demontażu. Grotów 45, tel. 0606/44-15-31 
HONDA CMC, 1987 r.: błotniki, maska, pas przedni, zderza
ki, lampy, klocki, szczęki, uszczelka głowicy, zaworów, alter
nator, paski, filtry, nowe. Wrocław, tel. 0607/25-18-08 
HONDA CMC, 1988/95 r.: elektryka, hamulce, zawieszenia, 
ukł. wydechowy, sprz)go, skrzynia biegów, tylna klapa, piasty 
i inne, oprócz szyb i błacharki. Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
HONDA CMC, 1989,r., 1300 ccm, 16V,: wszystkie części z 
demontażu. Borek Strzeliński, tel. 071/796-13-67 
HONDA CMC, 1989 r.: dach hatchback (biały). Strzelin, tel. 
071/392-38-39
HONDA CMC, 1990 r. 3-drzwiowy: różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0502/43-51-00
HONDA CMC, 1990 r . : reflektor prawy, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 0601/21-77-43
HONDA CMC, 1990 r.: silnik, skrzynia biegów, elementy bla- 
charki i inne. Zary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
HONDA CMC, 1991 r., 1600 ccm, 16V 4-drzwiowy: części 
mechaniczne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzy
nia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-67 
HONDA CMC, 1992 r., 84 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 16V 
: kpi. silnik, z urz)du celnego, kompletna dokumentacja, mało 
używany, - 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56 
HONDA CMC, 1992 r. : maska, zderzaki. Poniatów, tel. 
0607/36-85-64
HONDA CMC, 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedan). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r . : amortyzatory Kayaba, gazowe, 
nowe, gwarancja - 750 zł za komplet, felgi stalowe. Wrocław, 
tel. 324-16-60,0501/41-05-17
HONDA CMC. 1992/98 r . : zderzak przedni i tylny - 80 zl. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05.0502/55-96-64 
O  HONDA CMC, 1993 r. : wszystkie części z de

montażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 81013491 
HONDA CMC, 1993 r. : zderzak przedni • 100 zł. Zielona 
Góra. tel. 0608/59-47-99
HONDA CMC, 1994 r.: ćwiartki, dach, silnik oraz różne czę
ści z demontażu. - 1.800 zł. Wrocław, tel. 0603/81-21-10 
HONDA CMC, 1994 r . : kierunkowskaz lewy przedni. Wro
cław, tel. 0607/60-82-25
HONDA CMC, 1995 r . : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13
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HONDA CMC, 1995 r.: błotniki, maska, belka zawieszenia, 
wahacze, lampy, półosie, skrzynia biegów, amortyzatory, za
ciski i tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 0601/26-88-38 
HONDA CMC, 1996 r.: klimatyzacja kompletna. Otmuchów, 
tel. 077/431-47-71,0608/07-44-26 
HONDA CMC, 1996 r.: lampa tylna lewa, nowa, oryginalna, 
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/352-42-70 
HONDA CMC; 1996 r.: reflektory, błotniki przednie, do wer
sji 3-drzwiowej. Wrocław, tel. 0604/15-55-70 
HONDA CMC SEDAN, 1996/01 r.. 1500 ccm: chłodnice wody 
i klimatyzacji. Legnica, teł. 0601/73-42-70 
HONDA CMC, 1998 r . : alum. felgi 1.4 JS 3 D, - 1.200 zł. 
Głogów, tel. 076/833-81-33
HONDA CMC, 1998 r. 3-drzwiowy: klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/77-26-43
HONDA CMC, 1999 r.: maska przednia -150 zł oraz błotnik 
lewy - 50 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA CMC, 1999 r.: zderzak. Groblice. tęl. 071/311-76-55 
HONDA CMC, 1999 r., 1400 ccm : rozrusznik, alternator. 
Wrocław, tel. 0603/48-65-39
HONDA CMC, 1999 r. : reflektor prawy, zderzak przedni. 
Wrocław, tel. 0601/21-77-43
HONDA CONCERTO, 1990 r.: drzwi z szybami, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie i tylne, tapicerka z drewnem, dach, 
silnik 1.4 na części, zbiorniczki, rozrusznik, drążek kierowni
czy f inne. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
HONDA CONCERTO, 1994 r., 1500 ccm: różne części z de
montażu, silnik, skrzynia biegów. Brenno, tel. 065/549-42-72 
HONDA CONCERTO, 1994 r.: McPherson, zaciski hamulco
we, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDi: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRX : blok silnika aluminiowy (wał + korbowody + 
tłoki, pompa i inne), - 550 zł. Lubin, tel. 076/844-'22-25 
HONDA CRX, 1986 r. : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V : wszystkie części z 
rozbiórki: Sobótka, tel. 071/316-35-91 po godz. 19, 
0504/92-38-68 '
HONDA CRX, 1992 r., 1600 ccm, 16V: części mechaniczne, 
blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. Zie
lona Góra, tel. 0603/22-86-57
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) 
srebrne, stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1986 r . : skrzynia biegów (5), silnik 1.8 

‘ (2-gażnikowy). Paczków, tel. 0607/70-02-96 
HONDA PRELUDE, 1987 r., 1817 ccm,: el. otwier. szyber
dach, silnik na części, zawieszenia, skrzynia biegów, luster
ka, drzwi, maska silnika, lampy, zderzaki, fotele w dobrym 
stanie, kpi. szyb i inne.., tel. 0603/34-17-45 
HONDA PRELUDE, 1987 r„ 2000 ccm, 16V : blok silnika - 
300 zł, głowica - 300 zł, sonda Lambda - 200 zł/sżl, silnik bez 
wału - 800 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 

,  HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm : różne plastiki wnę-
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tel. 071/311-80-22,0-90344 891 
Oferuje nowe części: 0P012097
- oblachowanie I części do sam. zachodnich
- kierunkowskazy, zderzaki, atrapy I inne
Giełda Lubin,.sobota, sektor C, Giełda Wrocław, niedziela

trza oraz mechaniczne, oprócz silnika, skrzyni biegów i obla- 
chowania. Łambinowice, tel. 077/431.-91^73,0607/70-42-41 
HONDA PRELUDE, 1992/93 r . : różne części. Wrocław, tei. 
0609/58-56-61
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm: progi plastikowe, prze
łączniki, moduły, pompa ABS, podszybie plastikowe, klimaty
zacja, amortyzatory tylne, belka tylnego zawieszenia, drzwi 
lewe tylne, podłużnica prawa. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
HONDA PRELUDE, 1993 r. : szyberdach. Namysłów, tel. 
0607/83-90-46
HONDA PRELUDE, 1994 r., 2000 ccm, 16V: różne części z 
demontażu, silnik, skrzynia biegów. Brenno, tel. 
0601/73-12-22
HONDA PRELUDE, ACCORD, 1979/83 r., 1600 ccm : różne 
części. Zielona Góra, tel. 0604/75-81-73 
HYUNDAI ACCENT : dużo różnych części mechanicznych i 
blacharskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki,

ODTWARZANIE 
USZCZELEK SILNIKOWYCH 

I INNYCH
samochodowych i pojazdów specjalnych 

tel. 074/837-80-16, 0-607 826 751

drzwi, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
HYUNDAI LANTRA, 1991 r.. 1600 ccm, 16V 4x4: głowica, 
lampy, zawieszenia, części silnika, oblachowanie, inne czę
ści. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
HYUNDAI PONY: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/21-77-43 
HYUNDAI PONY, LANTRA: maska, drzwi, błotniki, reflekto
ry. Trzebnica, tel. 0603/63-17-7Ó 
IFA L50 : skrzynia biegów z wyj. na przód i przystawką na 
koło pasowe, - 500 zł. Długopole Górne, tel. 074/813-90-83 
IFA WL50: silnik kpi., przebieg 60 tys. km -1.700 zł, wał kor
bowy, II szlif, wmontowany w blok, skrzynia biegów, most tyl
ny - po 700 zł, resory tylne - 300 zł. Legnica, tel. 076/722-95-70 
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
IFA L50 : rófne części z demontażu. Rzepin, tel. 
095/759-68-80
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, szyby, koła, atrapy, gło
wice, bloczki, wały pędne i (rife z rozbiórki. Nowa Sól, tel. 
0503/09-53-12 *
IFA 50 przedni napęd: wszystkie części. Wałbrzych, tel. 
074/846-45-56
ISUZU, 1992 r., 1500 ccm, diesel: silnik, - 1.400 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-01
ISUZU GEMINI, 1983 r., 1800 ccm, diesel : silnik - 900 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/88-67-16 
ISUZU MAGIC: drzwi oraz pokrywa silnika, cena • 300 zł/szt. 
Wrocław, teł. 0600/52-12-48
ISUZU MIDI, 1991 r., 2200 ccm, diesel: chłodnica, pompa 
wtryskowa, most tylny, zawieszenie przednie, zbiornik pali
wa, drobne elementy plastikowe. Nowa Sól, te). 068/387-31-67 
lub, 387-34-93
ISUZU MIDI, TROOPER : dużo części, różne pojemności, 
roczniki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki
2.0 E, 2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, części silnika 2.2 TD 
(Trooper), tylne mosty, wahacze, części silników i skrzyni biê  
gów, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51. 
0601/56-42-29
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2200 ccm, diesel: części z de
montażu. Brody, woj. zielonogórskie, tel. 0600/61-24-64 
ISUZU TROOPER, 1987/89 r.: dach, drzwi, zawieszenia, sil
nik na części, skrzynia biegów na części, koła, rama, kokpit, 
rozrusznik, półosie, pompa hamulcowa. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74 
ISUZU TROOPER, 1989 r„ 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów i inne. Brenno, tel. 0601/73-12-22 
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, TDi: głowica, pompa 
wtryskowa, sprzęgło i inne. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
IVECO, 2500 ccm, turbo D : panewki kpi., korbowód, pas roz
rządu, uszczelka pod głowicę, nowe, • 400 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-54-70
MECO BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów -
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
IVECO DAILY, 1994 r., 2500 ccm. turbo D : drzwi, maska, błot
nik prawy, lusterka, elementy silnika, chłodnica i inne. Zielo
na Góra, tel. 0600/54-93-56.
IVECO 35-10: ukł. kierów., zderzak, błotniki, drążki skrętne. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
MECO 35-10,1994 r„ 2500 ccm, turbo D : maska, błotniki, 
drzwi, most tylny, silnik na części, atrapa, elementy zawie
szenia, Sprzęgło i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz.
9-17, 0608/41-76-04
IVECO 35-12 TURBODAILY, 1991 r . : kabina, lekko uszko
dzona prawa strona, uzbrojona + tylny most, • 3.000 zł. Otyń, 
tel. 068/355-02-88
IVECO 35-12,1999 r., 2800 ccm, TDi: dach do wersji „Max", 
tylne drzwi, tylna klapa do dachu. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-1042, 0607/07-43-04, 0609/59-02-36 
IVECO 35-8,1995 r., 2500 ccm, diesel: drążek skrętny, za
wieszenie kpi. prawe, stabilizator i inne. Opole, tel. 
077/441-08-25 po godz. 18,0602/11-53-79 
IVECO 45-10 kabina, uszkodzona, bez przedniej szyby, kom
pletna, -1.300 zł. Nowa Sól, tel. 068/38-72-31 
IVECO DAILY: most tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
IVECO DAILY :zbiomik paliwa 90I, nowy -, - 900 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-96-42 do godz.17,0601/77-52-24 
IVECO EUROCARGO : mosty tylne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MECO EUROCARGO, 1996 r . : most tylny kpi. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
MECO FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
MECO MAGIRUS : różne części, klapa hydrauliczna alumi
niowa. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
IVECO TURBODAILY, 1997 r . : zawieszenie przednie kpi., 
mosty tylne, skrzynie biegów, filtry pow., chłodnice, drzwi 
przednie kpi., lusterka, ściany grodziowe. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 071/314-38-54—
JAGUAR XKR, XK8 : różne części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0501/10-98-53
JEEP CHEROKEE: moduł zapłonu (2500 ccm), skrzynia bie
gów + skrzynia rozdzielcza, most przedni, alternetor 98 A, 
klimatyzacja, most tylny, chłodnica wody. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP CHEROKEE. 1988 r . : centralny zamek, boczki plasti*' 
kowe, tapicerka drzwi tylnych lewych, nakładki plastikowe na 
błotniki, uszczelki szyb tylnych, wkłady do zamków, błotnik 
przedni, szyby tylne boczne, podszybie. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP CHEROKEE, 1994 r. : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0604/25-05-69
JEEP GRAND CHEROKEE: podstawa pod akumulator, oru
rowanie. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 .
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r.: kolumna z kierowni
cą, szyby tylne boczne, amortyzatory, wał napędowy, licznik,

elem. konsoli, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, 
przekładnia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, drążki. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
JEEP WRANGLER, CHEROKEE: różne Części. Jelenia Góra, 
tel. 0609/26-96-78
JELCZ : resory kpi., siłownik i zawory kipra, chłodnica, obu
dowa sprzęgła, blok silnika, silnik turbo, most stary typ, gło
wice turbo, kolektor ssący, zderzak przedni rzemieślniczy ze 
spoilererii, instalacja elektryczna nowa, ramy. Bolechów; tel. 
071/313-10-23.0605/26-59-78 
JELCZ :felgi • 80 zł/szt., resor tylni - 300 zl, rozrusznik - 200 
zł, śruby koła, przód, 20 szt. + nakrętki -100 zł, śruby koła, 
tył, 14 szt. - 80 zł, okładziny hamulcowe, przód, 6 szt. -10 
zł/szt., korbowody, 6 szt. - 250 zł, fartuchy -10 zł/szt. Jawor, 
tel. 076/870-84-11
JELCZ: oś przednia, felgi. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
JELCZ: przedłużona oś kpi. + felgi. Krosnowice, gm. Kłodz
ko, tel. 074/868-53-87
JELCZ : rozrusznik, fabr. nowy - 510 zł, turbo do remontu - 
100 zł, pedał sprzęgła do remontu - 50 zł. Legnica, tel. 
0604/75-65-24
JELCZ: rozrusznik, • 350 zł. Oleśnica, tel. 071/398-35-38
JELCZ : kolumna kierownicy ze wspomaganiem, - 800 zł.
Ostrów Wlkp., tel. 0601/18-16-90
JELCZ, SW-680 : silnik, możliwość sprawdzenia, - 4.500 zł.
Pokój. tel. 077/469-32-92,0605/46-70-39
JELCZ : stelaż z plandeką, - 1.500 zł. Rzepin, tel.
095/759-68-80
JELCZ, 11100 ccm, SW-680 : silnik, kompl. oprzyrządowa
nie, stan idealny, - 3.200 zł. Sobótka, tel. 071/391-05-06 
JELCZ, SW-̂ 680 : pompa wtryskowa i sprężarka pow., ze 
sprzęgiełkiem do Jelcza SW 680, nowe -1.600 zł. Stary Ujazd, 
gm. Ujazd Śląski, woj. opolskie, tel. 0608/79-85-70 
JELCZ: rama, silnik, przednie zawieszenie. Stary Wielisław, 
gm. Kłodzko, tel. 074/868-12-77 
JELCZ: skrzynia ład. do wywrotki, z siłownikiem, dł. 4 m, wał 
korbowy, blok silnika SW-400 i SW-680, głowica, skrzynia 
biegów, wkład mostu, -100 zł. Wałbrzych, tef. 074/846-46-50 
JELCZ: silnik, turbo i zwykły - 1.300 zł/szt., skrzynia.biegów 
(5) - 400 zł, skrzynia ład. dł. 6.4 m - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/787-84-19
JELCZ, 1985 r„ diesel: głowica - 300 zł/szt., pompa wtrysko
wa - 250 zł, resor - 200 zł, sprzęgło - 300 zł. sprężarka - 200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34 w godz. 9-17,0602/52-55-51 
JELCZ 315 : stelaż opończy z odeskowaniem, bez plandeki, 
- 300 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ 315: rama z dokumentacją - 500 zł, turbosprężarka -
1.000 zł, wywrotka - 2.500 zł. Polkowice, tel̂  076/847-91-89 
JELCZ 315 : pióra resora, docisk, krzyżaki, półosie, piasta, 
wałek, sprzęgło, uszczelki głowicy. Wałbrzych, tel. 
0604/11 -59-68
JELCZ 315,1985 r.: rama - 600 zł, tylny most - 400 zł, przed
nia oś - 300 zł, kolumna kierownicy -. 100 zł. Domaniów, woj. 
wrocławskie, tel. 0606/25-21-27 •
JELCZ 316: rozrusznik - 300 z, zbiornik paliwa • 150 z, alter
nator -150 z, akumulatory - 300 z, gowica - 500 z. chodnica - 
300 z, skrzynia biegów - 700 z, pompa wtryskowa - 500 z, 
nagrzewnica -100 z i inne. Oleśnica, tel. 071/315-33-04 
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 (Raba). Modła, tel. 076/817-22-19 
JELCZ 317,1986 r., ciągnik siodłowy, sprawny, przegląd do
10.2001 r., nowy typ mostu, - 4.000 zł. Gostyń, tel. 
0607/75-64-07,0601/25-54-01 
JELCZ 325: kolumna kierownicy, zawieszenie przednie, za
czep, felgi, opony bezdętkowe, zawory pneumatyczne, reso
ry, zderzaki, rama, zbiornik paliwa. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 
JELCZ 325: koła .1100*, pompa wodna - 80 zł, zbiornik pali
wa - 200 zf. Kochlice. tel. 076/857-02-45 
JELCZ 417 : kabina nowego typu, podnoszona, krótka, dłu
ga, po remoncie i lakierowaniu, stan b. dobry • 5.000 zł. Ko
chlice, tel. 076/857-02-45
JELCZ SKODA, RTO 706: rozrusznik nowy, prądnice, skrzy
nia biegów (5), skrzynia wywrotka, okładziny hamulcowe, 
krzyżaki na wał, pasy klinowe, węże ciśnieniowe i inne. Bole
sławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
JELCZ, STEYR 615 : końcówka wtryskiwaczy Bosch, DLLA 
150 P10S - 700 zł. Wrocław, tel. 071/795-43-60 
KAMAZ: skrzynia biegów z półbiegami, przystawka, pompa 
do wywrotu -1.100 zł. Olszynek, tel. 0602/68-90-67 
KAMAZ : skrzynia biegów (5). - 650 zł. Raszówka, tel. 
0502/60-93-39
KAMAZ : rozrusznik i inne części, - 250 zł lub zamienię na 
tuleje, nowe, do silnika SW-400. Świdnica, tel. 074/853-30-40, 
0603/63-08-77
KAMAZ : kiper z podramą, do remontu, • 1.000 zł., kosz na 
koło, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02.0608/27-09-14 
KAMAZ, 1979 r. ciągnik siodłowy: kabina z łóżkiem, blok sil
nika, korbowody, oś przednia, rama, piasty przednie i tylne, 
zawory z układu pneumatycznego, pompa oleju, tarcza sprzę
gła, pompa wspomagania. Mędlów, tel. 071/316-47-90 
KAMAZ 5511 wywrotka: wkład środkowego mostu, 48 zębów, 
kompletny, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, teł. 0503/75-43-31 
KIA BESTA, 1998 r., 2200 ccm, diesel: różne części. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/93-60-05
KIA CLARUS : głowica (nowa), wał Kardana, tłoki, półosie i 
inne części. Gubin, tel. 0603/29-19-51 
KIA CLARUS : zderzak tylny. Trzebnica, tel. 0603/63-17-70 
KIA PREGIO, 1999 r.: zawieszenia, amortyzatory, piasty, re
sory i inne części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
KIA PRIDE : wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KIA PRIDE : lampy przednie. Wrocław, tel. 071/353-37-26, 
0609/48-98-57
KIA SEPHIA: szyba tylna, Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
KIA SEPHIA, 1994 r.: automatic, głowica, drzwi, klapa tylna 
+ lampy. Zielona Góra, tel. 0502/23^78-99 
KIA SEPHIA, 1998 r., 1500 ccm : części do skrzyni biegów. 
Środa Śl., tel. 0603/10-18-26
KIA SHUMA, 1998 r., 1500 ccm : lampy przednie, błotniki, 
maska, zderzak, szyba, chłodnica. Złotoryja, tel. 
0603/22-91-99
KOPARKA : młot hydrauliczny, - 4.000 zł. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
KOPARKA BIAŁORUŚ typ rolniczy: listwa do obrotu, nowa, - 
600 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-80-16 
KOPARKA BIAŁORUŚ : chłodnica mosiężna, blok silnika, 
pompa wtryskowa, wtryskiwacze, pompa wodna, tłoki, kor
bowody, wałek rozrządu i inne. Świebodzin, tel. 
068/381-22-45,068/381-22-43 
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, zasilająca, 
tarcze sprzęgła, chłodnica oleju, zbiorniczek, panewki, pier
ścienie, korbowód. Wałbrzych, tel. 0604/11 -59-68 
KOPARKA BIAŁORUŚ : różne części. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
KOPARKA EO: pompa główna, -1.500 zł. Bytom Odrzański, 
tel. 068/388-48-19
KOPARKA NOBAS : pompa główna, - 1.500 zł. Bytom Od
rzański, teł. 068/388-48-19
KOPARKA NOBAS 1212 : sprężarka, pompa wtryskowa, 
sprzęgło jazdy, koła zębate, kostki sterujące, okładziny. Wał
brzych, tel. 0604/11 -59-68
KOPARKA PS-01 : rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo, 
hamulce, pompa olejowa, zawór sterujący. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162: silnik, skrzy
nia b.,,mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tei. 
0^4/852-17-28
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ : nowe - pompa wod

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 52 spis treści ~ patrz strona 61 (rozkładowa} 12.06.2001



na, tarcza sprzęgła, łańcuch obrotu, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/15:08-94.
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ: obudowa tarcz sprzę
gła. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/373-16-88 
LADA 2107 : błotniki L + P. nowe - 65 zł, klapa niebieska, 
zbiornik -paliwa, lampy, szyby, spryskiwacz. Kąty Wr., tel.
316-27-81
LADA 2103 : tylny niost kpi., skrzynia biegów (4), głowica, 
docisk + tarcza, wał napędowy i inne, drobne części. Choj
nów, tel. 0604/72-40-36 i  .
LADA 2103,1500 ccm: silnik na części, fotele przednie; skrzy
nia biegów, maska przednia, wały napędowe, lampy tylne, inne 
części. Paczków, tel. 077/431-66-69 
LADA 2106 : lampa tylna prawa, łożysko oporowe, do kół. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
LADA 2107 : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0605/62-00-14
LADA 2103, 2105,1983 r., 1500 ccm : silnik, zawieszenie, 
mosty, belki, skrzynia biegów, lampy, dach, chłodnica, szyby, 
maska, drzwi, koła, bak i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
LADA 2107,1988 r., 80 tys. km : części z rozbiórki i nowe, 
prawie komplet oraz niektóre blachy, cena 3.000 zł/kpi. lub 
pojedyńczo. Wałbrzych, tel. 074/848-17-44 
LADA 2107 : klapa bagażnika • 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/338-09-47
LADA NIVA : maska, drzwi, błotniki, szyby, klapa tylna, za
wieszenie. inne. Wrocław, tel. 071/345-55-66 
LADA NIVA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna : poszycie blachy 
(prawa strona) • 300 zł, głowica - 300 zł, blok silnika - 300 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
LADA SAMARA, 1300 ccm, benzyna : drzwi, lampy tylne, 
zawieszenia, fotele, deski rozdzielcze, kokpity, silnik w stanie 
idealnym, komplety kół z oponami zimowymi i letnimi w sta- 

- nie idealnym i inne części z demontażu. Udanin, tel. 
0600/10-67-50
LADA SAMARA : łożysko oporowe. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
LADA SAMARA: maska, drzwi, błotniki, szyby, klapa tylna, 
zawieszenie, inne. Wrocław, tel. 071/345-55-66 
LADA SAMARA, 1987/96 r. : wszystkie części z rozbiórki, 
błotniki przednie i tylne, pas tylny, drzwi prawe i szyby, alter
nator, zawieszenie przednie i części silnika. Kalisz, tel. 
062/762-17-08
LANCIA, 1500 (Scm : skrzynia biegów z uszkodzonym wał
kiem sprzęgłowym. Świebodzin, tel. 068/382-22-62 
LANCIA DEDRA, 1986/99 r ., : błotniki, zderzaki, reflektory, 
szyby, osprzęt silnika, amortyzatory, wahacze, piasty, felgi 
stalowe i aluminiowe 14*, 15*, 16*, części tapiceiki wnętrza i 
inne. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 .
LANCIA DEDRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna,: zderzak tyl
ny, lampa tylna lewa, klapa. Goślinów, gm. Miłkowice, tel. 
0607/05-07-71
LANCIA DEDRA INTEGRALE, 1993 r.: różne części mecha
niczne i blacharki, fotele + tapicerki z ekologicznej skóry. Zie
lona Góra. tel. 068/321-12-31
LANCIA DELTA, 1986/99 r.: błotniki, zderzaki, reflektory, szy
by, osprzęt silnika, amortyzatory, wahacze, piasty, felgi stalo
we i aluminiowe 14”, 15”, 16”, części tapicerki wnętrza i inne. 
Wrocław, tel. 0502/29-21-51
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, DELTA, PRISMA: amortyzatory, nowe i uży
wane. Lubań, tel. 0605/03-23-78
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ŁADOWARKA FADROMA L-200, L-34 : skrzynia biegów,
zmienniki momentu, siłowniki, zawory, rozdzielacze, pompy,
felgi. Wrocław, tel. 0603/66-85-83
ŁADOWARKA Ł-200: pompa podwójna, po remoncie, - 600
zł. Wrocław, tel. 071/387-82-95,0605/63-87-11
ŁY2KADO KOPARKI: chwytakowa, pełnoobrotowa, poj. 0,5
m3, -1.550 zł. Wrocław, tel. 071/327-60-46
MAN : oś tylna podnoszona, - 1.500 zł. Nowa Ruda, tel.
0607/18-24-26
MAN 19.272,1991 r . : most tylny, most przedni, wał, zawie
szenie. Sosnówka, gm. Niemodlin, tel. 034/328-20-09 kon
takt. Częstochowa
MAZDA silnik, skrzynia biegów; zawieszenie, oblachowa
nie. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0603/63-17-70 
MAZDA. 1984 r.. 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, sprzę
gło kompletne, półosie, - 500 zł. Opole, tel.' 077/454-38-06, 
0602/63-40-57
MAZDA 121 : belka, przednia, dolna - 40 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
MAZDA 121,1990 r, 1300 ccm, benzyna : silnik, • 1.200 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
MAZDA 121, 1991 r. : tarcze hamulców, listwy dachowe 
(nowe), łożyska skrzyni biegów, pompa hamulcowa oraz ser
wo. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 323 F ; bardzo duży wybór części do różnych wersji 
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V : silnik na części, poduszki 
silnika. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 —
MAZDA 323 : lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, lam
py, zderzak tylny i przedni, chłodnica, zawieszenie, przekład
nia kier., drzwi tylne prawe, maska, klapa tylna, serwo, roz
rusznik, komputer silnika i inne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323; drzwi - 95 r., cena 200 zł. skrzynia 5-biegowa • 
87 r., cena 200 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-59-17, 
0604/83-64-56
MAZDA 323,1980/86 r . : lampy tylne, gażnik kpi. i inne czę
ści, tanio. Konin, tei. 063/243-39-45 
MAZDA 323,1981/84 r., 1300 ccm, benzyna : błotnik prawy, 
konsola, plastiki, nagrzewnica, części zawieszenie przednie
go i tylnego, bębny, wahacze, półoś lewa i inne. .; tel. 
0604/73-52-14

0  OPO03921
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LANCIA HF INTEGRALE : części skrzyni biegów, pompa 
wspomagania, olejowa, korbowody z tłokami. Jeszkowice, tel. 
071/118-02-53 po godz. 20.0602/79-39-97 
LANCIA LYBRA : błotniki, zawieszenie przednie, chłodnice. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA PRISMA. 1986/99 r. : błotniki, zderzaki, reflektory, 
szyby, osprzęt silnika, amortyzatory, wahacze, piasty, felgi 
stalowe i aluminiowe 14", 15”, 16", części tapicerki wnętrza i 
inne. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA THEMA, 1986 r., 2500 ccm, turbo D : różne części z 
demontażu (lampy, drzwi, maski, atrapa, zawieszenia, pom
py, blok silnika z odprawą celną, skrzynia biegów, deska rozdz. 
i inne). Wrocław, tel. 0601/06-29-91 
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: lusterko prawe 
elektrycznie regulowane, lampa prawa tylna • 100 zł/szt., drzwi 
lewe tylne -100 zł, klapa tylna • 100 zł, stacyjka - 80 zł, zde
rzak tylny - 80 zł, półosie - 60 zł/szt., chłodnica z wentylato
rem • 120 zł, przepływomierz, komputer, moduł wtrysku -120 
zł, pompa oleju, wspomagania i wodna i inne. Wrocław, tel. 
071/339-24-98
LANCIA THEMA, 1989/90 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0609/63-99-01
LANCIA Y : błotniki, zderzak, wentylator. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA Y 10: lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
LANCIA ZETA: maska, zderzak. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
LAND ROVER 110, 1986 r., 2500 ccm, turbo D : przedni i 
tylny most, rama, przekł. kierów., drzwi, maska, błotniki, szy
by, lampy, serwo, grill i inne.,Gromadka, tel. 0600/34-40-71 
LEXUS LS nowy model: pokrywa silnika. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0501/10-98-53
LIAZ: przystawki skrzyni biegów (nowe), pompy hydraulicz
ne, wałek, kolumna kierownicy, turbo, wał korbowy, kompre
sor, komplet naprawczy, elem. skrzyni biegów (9 i 10), roz
rusznik, komplet naprawczy i inne, możliwość wysyłki. Jele
nia Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
LIAZ 100,110,111.800 (do lasu): silniki, kabiny, mosty przed
nie i tylne, skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, chłodni
ce, itd., możl. faktura VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ : most, skrzynia biegów. Polanica Zdrój, tel. 
0603/63-12-95
LIAZ 100,110: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawiesze
nie przednie, kabiny, blok silnika oraz inne podzespoły, tanio. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
UAZ: stelaż z plandeką, • 1.500 zł. Rzepin, tel. 095/759-68-80 
LIAZ: spoiler, chłodnica, most tylny, bębny, resory, siłowniki, 
docisk, inne. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
LIAZ, 1990 r., turbo : skrzynia biegów, blok silnika,'głowice 
uzbrojone, siłownik podnoszenia kabiny i inne z demontażu. 
Lubin, tel. 076/842-53-99
LIAZ 110 : skrzynia biegów (5) + pólbiegi. Strzelin, tel. 
071/392-17-41,0503/01-39-29 
LUBLIN, 1996 r.: silnik z dokumentacją, skrzynia biegów (4), 
wał napędowy, most, układ wydechowy, alternator, przekład
nia, resor, zderzak, błotniki, ścianka przednia, konstrukcja 
kabiny, drzwi lewe, zawieszenie, rama. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62 '
LUBLIN III, 1999 r„ 2400 ccm, turbo D : resory, osprzęt silni
ka, zawieszenie, rama, most, belki, koła, drzwi i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
LUBLIN II, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęgło, alterna
tor, elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licz
nik, kierownica, wal napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy 
tylne, amortyzatory, rama. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
ŁADOWARKA FADROMA L 34: wal napędowy krótki, nowy,
- 500 zł. Rokitnica, gm. Złotoryja, tel. 076/878-67-01

MAZDA 323,1983 r.: lampy tylne, zespolone, • 100 zł. Mię
dzylesie, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/06-09-^7 
MAZDA 323, 1983/88 r., 1300 ccm : skrzynia biegów, roz
rusznik, błotniki, drzwi, zawieszenie, lampy, zderzaki, luster- 
ka i inne. Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-23,0602/36-34-97 
MAZDA 323, 1985 r. : błotnik przedni lewy, wzmocnienie 
przednie lewe, alternator, skrzynia biegów 151, na części. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-32-22
MAZDA 323,1986/89 r. 1500,1200 ccm: silnik, osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, koła, półosie, chłodni
ca, lampy i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MAZDA 323,1987 r . : dużo części z rozbiórki. Jelenia Góra, 
tel. 0602/88-86-59
MAZDA 323,1988 r.: osprzęt silnika, drzwi, szyby, blacharka 

. i inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
MAZDA 323 F, 1988/92 r.: silniki, głowice 1.6 i, 1.8 E, osprzęt 
silników, skrzynia biegów, części blacharki, felgi aluminiowe, 
felgi stalowe, zawieszenia, szyby, lampy, zderzaki, części 
wnętrza. Wrocław, tel. 0601/70-57-09 
MAZDA 323, 1989 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13 -
MAZDA 323 F, 1990 r., 1300 ccm, 16V: głowica, wałek roz
rządu, klocki ham. (nowe). Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 323 F, 1990 r . : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
071/312-42-22,0600/16-82-28.
MAZDA 323 F, 1991-94 r.: silnik (B6) - 300-zł, układ wspoma
gania - 210 zł, pompa wspomagania - 200 zł. Jawor, tel. 
0502/55-96-30
MAZDA 323, 1991 r. : amortyzatory, tarcze i klocki ham., 
uszczelki do drzwi, zawory ssące i wydechowe, pasy bezpie
czeństwa, regulator napięcia. Oleśnica, tel. 071/314-35-95- 
MAZDA 323,1991 r.: błotnik tylny lewy, czujnik poziomu wody 
chłodnicy, lampy tylne, listwa lampy, zderzak tylny i inne. Wro
cław, tel. 071/784-59-15
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC: elementy zawiesze
nia, inst. elektryczne, zderzak tylny, pompa i zbiornik paliwa, 
inne części. Wrocław, tel. 071/364-47-45 
MAZDA 323 R 1993 r.', 1600 ccm. benzyna: układ wtryskowy 
z kolektorem ssącym, amortyzatory przednie i tylne, przegu
by. Wrocław, tel. 071/786-90-93, 0601/72-52-12 
MAZDA 323 F, 1993 r . : różne części z demontażu. Zielona 
Góra, tel. 068/325-78-11,0601/72-64-24 
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 F, 1997 r . : zderzaki, drzwi kpL, klapy tylne z 
szybą i blendą. Lubin, tel. 0502/63:02-35.

/MAZDA 323, 323F, 626, MX-3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MAZDA 323,626: różne części. Prusice, tel. 071/312-54-64, 
0603/63-17-70
MAZDA 323,626,1987/94 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 626 : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
MAZDA 626: komputer. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
MAZDA 626: silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626, 2000 ccm, diesel: pompa wtryskowa, pompa 
wody, pompa oleju, miska olejowa, wałek rozrządu, korbo
wody, koła rozrządu, wtryski, zawory, pokrywa zaworów, umo

cowanie filtrów oleju. Złotoryja, te l.-076/878-20-93, 
0608/46-70-04..
MAZDA 626,1982 r . : części nadwozia, podzespołów silnika 
i inne. Świdnica, tel. 0503/03*24-58 
MAZDA 626,1983/87 r . : różne części z demontażu. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/810-31-68 
MAZDA 626, 1983/92 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1984 r., 130 tys. km, 1600 ccm bordowy meta
lic: wszystkie części. Bielawa, tel. 0600/66-66-90 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, benzyna,: drzwi prawej stro
ny, klapa tylna, tylny amortyzator z piastą, lampy tylne i przed
nie, (ściana, klapa, lampy, łoże pod silnik), skrzynia biegów 
(5), licznik, przekaźniki, elektryka i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-36
MAZDA 626,1985 r . : różne części z rozbiórki. Raciborowi
ce, tel. 076/818-96-39,0503/51-08-36 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5) i inne. Góra, tel. 065/543-35-70 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, rozrusznik, chłodnica i inne. Gro
madka, tel. 0606/47-11-90,0604/78-33-32 
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r . : szyba czołowa -120 zł, drzwi 
kpi. - 50 zł, lusterka boczne - 30 zł, klapa tylna - 50 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-48-87,0605/96-55-28 
MAZDA 626 COUPE, 1986 r., 1600 ccm : skrzynia biegów - 
200 zł, rozrusznik - 70 zł, drzwi kpi. - 80 zł, lusterka - 40 zł, 
błotnik - 50 zł, zderzak tylny - 50 zł, Imapy - 50 zł, gaźnik - 70 
zł, alternator - 80 zł i inne. Zielona Góra, tel. 0607/20-31-90 
MAZDA 626,1986/89 r. 1500,1200ccm: silnik, osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, koła, półosie, chłodni
ca, lampy-i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MAZDA 626, 1987 r. : pokrywa silnika. Świdnica, tel. 
074/852-45-26,0605/24-77-53 
MAZDA 626,1987 r.: tlóki, korbowody, tłumik końcowy, pro
wadnica zaworowa, części skrzyni biegów, poduszka przed
nia silnika, szyba drzwi tylnych prawych, uszczelniacze silni* 
ka. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1988 r„ 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenia, drzwi, klapy, szyby, chłodnica i inne. Jawor, tel. 
0503/29-81-29
MAZDA 626, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, 140 KM, -
2.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-47-18 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, benzyna, gaźnikowy: silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne, elementy karoserii i 
inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626,1990 r., 2000 c6m, diesel: tłoki, korbowody, ter
mostat, drążek kier., kolektor wydechowy, pompa wtryskowa, 
uszczelniacze silnika i skrzyni, docisk sprzęgła, koła zębate, 
tuleje, inne części. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1990 r . : klapa tylna, inst. elektr., silnik na czę
ści, bez głowicy, drzwi tylne. Oława, tel. 0609/29-06-37 
MAZDA 626,1990 r., 2200 ccm, wtrysk: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626, 1991 r. : skrzynia biegów. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm, 12V: wszystkie części. Kłodz
ko, tel. 0603/27-89-15
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm, diesel: pompa wtryskowa, - 
250 zł. Wrocław, tel. 0601/88-39-48 
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm automatic: części mechanicz
ne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MAZDA 626 SEDAN, 1992/97 r.: różne części. Zielona Góra, 
tel. 0601/62-53-22
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V: różne części z demon
tażu, silnik, skrzynia biegów. Brenno, tel. 065/^9-42-72 
MAZDA 626,1993 r. 2.0 E. 2.0 D: katalizator, amortyzatory, 
uszczelki drzwi, komplet uszczelek silnika, tarcze hamulco
we, pompa paliwowa, siłownik drzwi przednich lewych. Ole
śnica. tel. 071/314-35-95
MAZDA 626,1993 r . : amortyzatory przednie i tylne, waha
cze, tuleje, zwrotnice, piasty, półosie, przeguby, tarcze ha
mulcowe, zespół wtryskowy z kolektorem ssącym (V6). Wro
cław, tel. 071/786-90-93,0601/72-52-12 
MAZDA 626, 1994 r. : maska, lampa lewa. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77 
MAZDA 626,1994 r . :szyba czołowa -120 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
MAZDA 626, 1995 r., 1800 ccm : silnik i inne. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, benzyna: pas przedni - 250 
z, lampa pozycyjna prawa i lewa, nowa • 100 z/szt., aparat 
zaponowy - 500 z, mo>liwa wysyka. Opole, tel. 077/457-21-84 
MAZDA 626, 1996 r . : części blach., oświetlenie, zawiesz. 
Wrocław, tel. 0503/74-80-58
MAZDA 929,1983 r.: błotniki przedniej tylne, drzwi, lampy, 
elementy zawieszenia, zwrotnice i inne. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
MAZDA 929,1983 r . : błotniki przednie i tylne, drzwi, zderza
ki, zwrotnice, maska (nowa), różne z demontażu. Wrocław, 
tel. 0607/25-18-08
MAZDA 929 XEDOS : prawa lampa i błotnik, 2 kierunkow
skazy. Zielona Góra, tel. 0600/82-96-17 
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór części do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95, 0601/55-17-72 
MAZDA MX-3,1993 r., 1600 ccm: części mechaniczne, bla
charka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. Zielona 
Góra, tel. 0603/22-86-57

MERCEDES
A-KLASSE, C-KLASSE, E-KLASSE

S-KLASSE, VITO, SPRINTER

I SKUP - SPRZEDAŻ
WSZYSTKIE CZĘŚCI MECHANICZNE I BLACHARSKIE 

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI, TRANSPORT
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MAZDA MX-6,1994 r., 2500 ccm: części mechaniczne, bla
charka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. Zielona 
Góra, tel. 0603/22-86-57
MAZDA RX-7, 1986/92 r. : ró>ne. Gorzów Wlkp., tel. 
0608/50-89-01
O  MAZDA XEDOS, 2000 ccm, V 6: skrzynia biegów, 

automatic, Suzuki, poj. 1300 ccm : skrzynia bie
gów, autom atic. Gubin, te l. 068/359-63-73 
87026171

MAZDA XEDOS 6,9 poj. 2.5, 2.0 V6 24V: różne części me
chaniczne i blacharskie, plastiki i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18, 0607/53*43-23 
MAZDA XEDOS 9,1995 r.: części zawieszenia przedniego, 
lampa lewa tylna, narożnik, nakładka plastikowa na prawy 
przedni błotnik. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 t 
MERCEDES : felgi aluminiowe 16". Henryków, tel. 
074/810-51-10,0604/44-17-69 
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES BUS: elementy zawieszenia, elementy blacharki, 
zderzaki, szyby, silnik 2.9 z 1992 r., piasty, resory. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-71-40,0604/72-67-37 
MERCEDES, 2900 ccm, diesel : silnik, środa śląska, tel. 
071/317-59-48
MERCEDES, 2600 ccm, benzyna : silnik - 1.500 zł, części 
silnika 2.3 i 2.0 D, drzwi tylne i zderzaki (124 kombi), silni- 
czek wycieraczki tylnej. Wojcice, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES: felgi aluminiowe 15", 16", 17" i 18", • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/34-42-12

®  MERCEDES
202T", 203 "C", 210 "E", 208 "CLK", 220 "S" 
części mechaniczne i blacharskie

OPOIOO66
"GLOBAL - CAR" s.c. 

Wrocław
i tel. 0-604 065 670. 0-601 191 561 i

MERCEDES, 2800 ccm, benzyna: silnik, stan b. dobry + skrzy
nia biegów automat., razem lub osobno, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0609/29-06-06
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
MERCEDES 115 : szyba przednich, prawych drzwi - 40 zł, 
mechanizm otw. szyby - 30 zł, zamek - 20 zł, klamka - 30 zł, 
drzwi prawe, przednie - 50 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
MERCEDES 115: prawe lusterko zewn. -100 zł, sprzęgło - 
100 zł, przełącznik kierunkowskazów, oryg. zegarek na de
ską rozdz. Wrocław, teL 071/357-65-83 
MERCEDES 115: silniki na części (220 D i 230 E). Wrocław, 
tel. 0601/89-95-51
MERCEDES 116: lampy tylne. Głogów, tel. 076/834-50-48 
MERCEDES 123 : wahacz górny lewy, przód i piasta prawa. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-02-76 
MERCEDES 123: klapa tylna do kombi, klapa tylna z dzielo
nym oparciem, zderzak tylny do kombi, hak i inne. Głogów, 
tel. 0601/14-67-10
MERCEDES 123: silnik 3000 D. Koźmin, tel. 0609/20-09-57 
MERCEDES 123: szyba przednia -120 zł ♦ tylna gratis. Le
gnica, tel. 0607/85-24-07
MERCEDES 123, 3000 ccm, diesel: silnik kpi., rozłożony + 
części - 1.200 zł, głowica 2.4 D, chłodnice do 2.4 D, 3.0 D, 
wspomagania, skrzynie biegów (4) i inne. Legnica, tel. 
076/722-74-41,0609/28-32-87 
MERCEDES 123,2400 ccm, diesel: skrzynie biegów, zbior
nik paliwa, most tylny, wał, komplet pasów bezp., kasetkę 
zmiany biegów. Lubań, tel. 075/722-64-65,0601/97-02-07 
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zde
rzaki, stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/37-17-09
MERCEDES 123 : skrzynia biegów, chłodnica, blok silnika, 
wał, rozrusznik, pompa wtryskowa oraz lusterko. Opole, tel. 
0607/54-25-32
MERCEDES 123 2000, 2200, 2400 ccm, diesel: silniki na 
dotarciu, głowice, skrzynie biegów zwykłe i automatyczne, 
zawieszenie przednie i tylne, lampy i inne. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
MERCEDES 123 D : pompy wtryskowe - 800 zł. Sulechów,
tel. 068/385-44-77,0607/55-48-72
MERCEDES 123 : wahacze tylne, belka tylna, most tylny,
zbiornik paliwa. Środa Śl., tel. 0603/74-96-57
MERCEDES 123: różne części z demontażu. Wałbrzych, tel.
0605/36-17-09

wahacze, zaciskiramortyzatory, nagrzewnica, inst. et., pom
pa wodyj oleju, pompa wspomag. Wójcice, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES 124 : felgi aluminiowe 15", b. atrakcyjne, stan 
idealny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-28-41 
MERCEDES 124: klimatyzacja kpi., lampy, grill, skrzynia bie
gów (4x4), błotniki, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MERCEDES 124: błotniki przednie, lampa prawa (E-klasse), 
kierunkowskaz. Wrocław, tel. 071/339-03-93 w godz. 9-18 
MERCEDES 124: zderzak tylny, wzmocnienie czołowe. Wro
cław, tel. 0604/25-05-69
MERCEDES 124 KOMBI: roleta bagażnika + siatka, relingi 
dachowe. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
MERCEDES 124 : listwy, tunel chłodnicy, przekaźnik świec 
żarowych. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
MERCEDES 124 : półoś, drzwi tylne prawe, chłodniczka do 
nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., nagrzew
nica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 124 : elementy przodu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 124 : szeroka i wąska listwa, kierunkowskazy. 
Wrocław, tel. 0606/33-22-66.
MERCEDES 124 : drzwi, szyby, zawiesz., inst. el., skrzynia 
automatic 2,3, el. wnętrza i inne. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
MERCEDES 124 E-KLASSE: szkło reflektora lewe -100 zł, 
stacyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES 124, 1987 r., 2600 ccm, benzyna : chłodnica, 
wał *  tłoki, głowica, alternator, zawieszenie przednie, zde
rzak tylny, dach + szyberdach, drobne elementy plastikowe. 
Nowa Sól, tel. 068/387-31-67 lub, 387-34-93 
MERCEDES 124,1987 r., 2000 ccm : drzwi, klapa tylna do 
kombi i klapa przednia, wahacze, półosie, koło kierownicy, 
lusterka boczne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
MERCEDES 124,1987 r.: różne części z rozbiórki. Złotoryja, 
tel. 0603/22-91-99
MERCEDES 124, 1988 r. : wzmocnienie przednie (nowe), 
przedni zderzak, - 100 zł. Wrocław, tel. 0501/96-32-97, 
373-03-12
MERCEDES 124,1990 r., 4200 ccm: różne części z demon
tażu, silnik, skrzynia biegów, automatic, drzwi do kombi i inne. 
Brenno, tel. 0601/73-12-22
MERCEDES 124,1990 r . : klapa tylna, klapa przednia, drzwi
tylne. Legnica, tel. 0605/40-00-98
MERCEDES 124,1990 r . : zderzak tylny, błotniki przednie,
chłodnica, przekładnia kier. Legnica, tel. 076/857-57-15,
0603/45-74-42
MERCEDES 124, 1991 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, automatic, zawieszenie tylne, kpi., środek kpi. do kom
bi. Zgorzelec, tel. 0603/21-58-29 
MERCEDES 124,1992 r.: różne części blacharskie z demon
tażu (z samochodu po wypadku, udokumentowane). Oława, 
tel. 0601/73-25-95
MERCEDES 124,1992 r., 2000 ccm, diesel: elementy silni
ka, drzwi, dach, maska, błotniki, szeroka listwa zawieszenia, 
poduszka pow. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56

LUSTERKA SAMOCHODOWE - WKŁADY DO LUSTEREK
Sprzedaż, naprawa i dorabianie szkieł panoramicznych 

do samochodów osobowych i dostawczych opasem 
Wrocław, ul. Radomska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983

MERCEDES 123 : sprężyny tylne, 2 szL - 60 zł/szt., stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/333-82-02 po godz. 21 
MERCEDES 123 : lampy przednie i tylne, zderzak, maska, 
chłodnica, półośki, rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 123 : przekładnia kier. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 123: klapa tylna, maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81^36-18
MERCEDES 123: silniki na części (220 D i 230 E). Wrocław, 
tel. 0601/89-95-51
MERCEDES 123,1976 r.: nadwozie, • 1.250 zł. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
MERCEDES 123 D, 1979 r., 2000 ccm, dieśel,: skrzynia bie
gów -120 zł, licznik - 40 zł, lampy tylne - 40 zl/szt., dmucha
wa - 80 zł, klapa - 30 zł, zbiornik paliwa - 30 zl, zderzak - 40 
zł, tłumik, instalacja lub zamienię na kosiarkę do trawy, z ko
szem. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
MERCEDES 123,1980 r . : kompl. tylne zawieszenie - waha
cze z bębnami i tarczami oraz .dźwigar" mostu, -180 zł. Wro
cław, tel. 348-98-13
MERCEDES 123,1981 r . : atrapa przednia, kompletna, ze 
znakiem (grill), - 100 zł. Wrocław, tel. 0501/96-32-97, 
373-03-12
MERCEDES 123,1981 r. :kompletny silnik 200 D • 650 zł, 
amortyzatory, drzwi tylne, zderzak tylny, klapa tylna, stacyj
ka, reflektory przednie, elementy tapicerki 83 r. (czarna), kon
sola, szyby. Artur Żmijewski, 59-700 Trzebień, tel. 
075/732-86-11 do godz. 10,0604/91-44-76 
MERCEDES 123 KOMBI, 1982 r.: klapa tylna, szyby boczne, 
drzwi tylne i przednie, wnętrze kpi. (czarna tapicerka), mosty 
tylne, amortyzatory, sprężyny, ospizęt silnika 300 D, 240 D, 
200 D, lampy (przednie i tylne), zderzaki, ukł. kierowniczy, 
skrzynia biegów 240 D, automatic i inne. Sobótka, woj. wro
cławskie, tel. 0603/56-90-40
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawiesze- 

, nia, most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet 
siedzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
MERCEDES 123 D : klapa tylna, nagrzewanica, kolumna kie
rownicy, fotele i inne. Wrocław, tel. 0502/96-51-31 
MERCEDES 124: elementy zawieszeń, zderzak tylny, ćwiart
ki, szyberdach, drzwi, plastikowe progi, skrzynia biegów, ze
gary, konsole. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
MERCEDES 124 KOMBI : dach. Bolesławiec, tel. 
075/644-97-54
MERCEDES 124: szyberdach el. -130 zł i inne. Jerzmanice, 
gm. Złotoryja, tel. 076/878-18-64 
MERCEDES 124: zderzak tylny, koło 185 x 15, felga stalowa 
15 x 6,5, kierunkowskaz prawy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
MERCEDES 124 KOMBI : kierunkowskazy przednie - 25 
zł/szt., listwa wąska -150 zł/kpi., zderzak tylny - 60 zł, przed
ni -100 zł. Legnica, tel. 0607/25-88-93 
MERCEDES 124: klapa tylna, lampy tylne, zderzak tylny, re
flektor przedni prawy do E-klasse. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
MERCEDES 124 E-KLASSE: maska, grill, lampy, felgi, błot
niki, zderzak. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 124 E-KLASSE: maski, poduszka pow., senso
ry, drzwi, zderzaki, kierownice, lusterka, chłodnice wody i kli
matyzacji, kompresory, tapicerki drzwiowe, konsola, pompy 
wspomagania, lampy przednie i tylne, listwa szeroka,-klapy 
oraz wnętrze kpi. Lubin, tel. 0601/42-28-49 
MERCEDES 124 : spoiler, oryginalny, -110 zł. Oława, tel. 
071/313-86-58,0604/70-38-66 
MERCEDES 124 : przekładnia kierownicza, środa ŚL, tel. 
0603/74-96-57
MERCEDES 124 : drzwi prawe, słupki, progi, klapa tylna, 
ćwiartka tylna lewa, szyby zielone, plastiki bagażnika, wen
tylatory, kolektor ssący, kolektor wydechowy, piasty, tarcze,

MERCEDES 124,1992 r.: zderzak przedni - 200 zi. Legnica, 
tel. 0609/41-60-47
MERCEDES 124,1992 r.: gumy na wał napędowy, sprężar
ka klimatyzacji do modelu 300E, zderzaki kombi tylne, zde
rzak przedni, model 200D, drzwi, szyby boczne białe i zielo
ne, chłodnica model 300/126E, antena el., skórzana kierow
nica, most model 200D, inne. Lubań, tel. 0608/82-76-64 
MERCEDES 124,1992 r.: drzwi, hak, skrzynia biegów (415), 
dach, klamki, szyby, zawieszenia, koła, klapy, lampy i inne. 
Nowa Sól, tel. 0503/92-71-24 . .
MERCEDES 124,1992 r . : szyberdach, napęd, listwa progo
wa prawa. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
MERCEDES 124, 1993 r. : maska z wygłuszeniem, błotnik 
przedni lewy. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
MERCEDES 124,1994 r . : Skrzynia biegów, nie rozbierana, 
oryginalna, gwarancja, -1.500 zł. Opole, tel. 077/453-87-88 
MERCEDES 124,1995 r., 2500 ccm, diesel, 20V : głowica 
kpi, tłoki, pompą wtryskowa, pompa wodna i inne części silni
ka. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
MERCEDES 124,123 : skrzynie biegów (4 i 5) • 300 zł (do 
modelu 123) i 1.000 zł (do modelu 124). Tomaszów Boi., tel. 
076/818-94-66,0606/75-05-31 
MERCEDES 124,126: lampy przednie i tylne, zderzak, ma
ska, grill, błotniki, lusterka. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 124,126,129: różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
MERCEDES 124,190: felgi aluminiowe 15", - 400 zł. Nysa, 
tel. 077/433-19-69 po godz. 15 
MERCEDES 124,190,200: zderzaki, prawy błotnik. Ponia
tów, tel. 0607/36-85-64
MERCEDES 126: głowica 2800 ccm E, wentylator, wahacze, 
zderzak tylny, drzwi, most 3.46 z ABS-em, półosie, lusterka, 
felgi aluminiowe. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
MERCEDES 126 S : elementy blacharki, skrzynia biegów - 
1000 zł, zawieszenia. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
MERCEDES 126 : elementy przodu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140 W, 1993 r.: lusterko lewe, zwrotnica prawa, 
moduł, pokrywa bagażnika, licznik, dach, prawa podłużnica. 
Opole, tel. 0604/13-37-05
MERCEDES 140 A, 1995/00 r . : zderzaki. Siechnice k. Wro
cławia, tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 1617: zawieszenia, wał pędny, skrzynia biegów, 
lampy, kolektory i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MERCEDES 1633: silnik turbo, skrzynia biegów, tylny most 
na poduszkach, zawieszenie przednie. Popielów, tel. 
077/469-22-32
MERCEDES 180 C-KLASSE : różne części. Głogów,.tel. 
0605/06-95-15 .
MERCEDES 180 : chłodnica klimatyzacji. Jelenia Góra, tel.
075/755-46-70,0601/56-78-57
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz,
lusterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna,
przekładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. •
0601/73-20-98
MERCEDES 190 : chłodnica, lampy, zderzaki, drzwi, szyby, 
lusterka, pokrywa tylna, ćwiartki przednie, zawieszenie, skrzy
nia biegów, most, półosie, konsola, nagrzewnica, tylna część 
karoserii, felgi aluminiowe, inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
MERCEDES 190 : lampy przednie 2 szL + migaczev wersja 
amerykańska, stan b. dobry, - 570 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-52 ^
MERCEDES 190 : reflektor prawy -180 zł: Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190 1.8, 2.0 : komputery. Głogów, tel. 
076/834-50-48
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MERCEDES 190 : szyberdach, automatyczny, • 160 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77 
MERCEDES 190: zderzak, maska, felgi, lampy, grill, błotniki-. 
Lubin, tel. 0603/36-38-55
MERCEDES 190: dyferencjał skrzyni biegów, katalizator, kla
pa tylna, pasy pirotechniczne, komputer, serwo i inne. Lubin, 
tel. 0605/28-93-07
MERCEDES 190 : błotnik lewy przedni. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 190,2000 ccm, benzyna : wał korbowy do szli
fu. Nysa, tel. 077/433-19-69 po godz. 15 
MERCEDES 190: atrapa, osłona chłodnicy ze znaczkiem fir
mowym, stan idealny, -100 zł. Nysa, tel. 077/433-55-76 
MERCEDES 190, 2500 ccm, diesel: most tylny. Nysa, tel. 
0604/44-54-73 .
MERCEDES 190 : spoiler, oryginalny, - 110 zł. Oława, tel. 
071/313-86-58,0604/70-38-66 
MERCEDES 190 D : głowica kpi., drzwi tylne, dach + podsu- 
fitka, zderzak tylny, kolumna kierownicza, pompa wspoma
gania, pompa oleju, alternator, blok silnika, tłoki, korbowody, 
amortyzatory tylne. Sobótka, tel. 071/390-34-35, 
0601/72-40-04
MERCEDES 190 123,124 : zawieszenie, oblachowanie, sil- 
nik.i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
MERCEDES 190: tył nawozia -1.600 zł, maska - 500 zł, grill 
-100 zł, drzwi tylne prawe - 200 zł. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
MERCEDES 190 :drzwi tylne lewe - 70 zł, klapa tylna - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0600/61-05-00
MERCEDES 190 : lampy przednie i tylne, zderzak, błotniki, 
grill, drzwi, szyby, zawieszenie i inne. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 190 E, 1800 ccm : drzwi, zawieszenia, pasy pi
rotechniczne, sensor + poduszka pow. z kierownicą, chłodni
ca, plastiki, ABS, zbiorniczki, serwo, przełączniki, puszka bez
pieczników. Wrocław, tel. 0603/^7-81-47 
MERCEDES 190,2000 ccm: silnik, sprowadzony z Niemiec, 
stan b. dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0605/38-72-2(T 
MERCEDES 190: kolumna kierownicy, ABS, zbiornik paliwa, 
zderzak, drzwi, alternator, rozrusznik, plastiki oraz włączniki. 
Wrocław, tel. 0604/57-56-09
MERCEDES 190,1984 r . : szyba czołowa, • 80 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-31-91
MERCEDES 190 E, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: silnik z do
kumentacją - 1.900 zł. Rybnica, tel. 075/751 -45-85 
MERCEDES 190, 1987 r., : różne części. Bolesławiec, tel. 
0606/69-42-38
MERCEDES 190,1987 r.: różne części z rozbiórki. Złotoryja, 
tel. 0603/22-91-99
MERCEDES 190,1990 r„ 2000 ccm, diesel: silnik, • 3.000 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
MERCEDES 190,1990 r.: amortyzator tylny, 1 szt. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
MERCEDES 190, 1991 r. : grill, szerokie listwy drzwiowe. 
Wrocław, tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 190,1993 r., 2300 ccm, benzyna: maska przed
nia, grill, tył nadwozia, drzwi tylne prawe nieuzbrojone. Wro
cław, tel. 0605/97-96-72
MERCEDES 190, 123, 124 : różne części. Wrocław, tel. 
071/363-40-66 w godz. 10-16
MERCEDES 190,124 : reflektory, szkła reflektorów, kierun
kowskazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200, 2000 ccm, benzyna: rozrusznik, -100 zł. 
Nysa, tel. 077/433-19-69 po godz. 15 
MERCEDES 200 D 123 : różne części z demontażu. Wro
cław. tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200: silnik po remoncie + skrzynia biegów - 3.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/28-43-66 
MERCEDES 200123: silnik na części, skrzynię biegów. Zło
toryja, tel. 0606/11-91-95
MERCEDES 200 123 D : różne części z demontażu w tym 
silnik. Żagań, tel. 0602/78-80-54 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r . : silnik + dowód rejestracyj
ny, most tylny, zawieszenie kpi. z amortyzatorami, zawiesze
nie przednie z amortyzatorami, ukł. kierowniczy, zbiornik pa
liwa, klapa bagażnika, tłumik tylny (ostatni), wspomaganie kier. 
i inne. Ścinawa, tel. 076/843-65-61,076/843-64-80 
MERCEDES 200123 D, 1982 r . : osprzęt silnika, amortyzato
ry, szyby, klapa tylna, siłowniki tylnej klapy, drzwi, lampy, 
mosty, zderzaki, liczniki, tapicerki do kombi i sedana, maski, 
piasty, skrzynie biegów manualne i automatyczne. Wrocław, 
tel. 0603/56-90-40
MERCEDES 200 124,1987 r., 2000 ccm, diesel: klapa tylna, 
lampy tylny, drzwi, pompa ham., wał, chłodnica. Nysa, tel. 
0607/10-06-67
MERCEDES 200 124 D, 1988 r . : most tylny na części, zde
rzak tylny od Mercedesa 190 D. Lubin, tel. 076/842-56-94, 
0609/40-21-22
MERCEDES 200 124 E, 1992 r., benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, chłodnica, pompka paliwa, komplet na dokumenta
cja. Bojadła, tel. 0604/50-82-98 
MERCEDES 200, 230, 250 123,124 : różne części mecha
niczne i blacharskie. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 200,250,300124 D, 1993 r.: zawieszenia, skrzy
nia bięgów, drzwi, inst. elektryczne, nagrzewnice, zderzaki, 
podnośniki el. szyb, szyby, hak, głowica (200D) chłodnica 
(200D-190D). Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES 200, 300 123 D : silnik, skrzynia biegów, dach, 
szyby, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207-608, maski, podszybia, wzmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przedni i tylne (nowe, tanio). Sta
nisław Nitecki, 52-326 Wrocław, ul. Waflowa 1/2, 
tel. 071/333-70-92, 0601/56-17-22 81013511

MERCEDES 207 BUS : silnik, ukł. wspomagania, - 500 zł. 
Cybinka, tel. 068/391-18-83
MERCEDES 207 D : wał, resory, skrzynia biegów, most, chłód-. 
nice, przełącznik kierunkowskazów i inne. Góra, tel. 
0601/84-83-52
MERCEDES 207 BUS 2.3, 2.4:'silnik, po remoncie kapital
nym, na oryginalnych częściach, do sprawdzenia, z dokumen
tacją - 3.500 zł. Kłodżko, tel. 074/872-75-42 
MERCEDES 207 D : drzwi przednie, lewe i prawe, alternator, 
rozrusznik, silnik, kpi. dokumentacja i inne części. Legnica, 
tel. 0609/16-30-47
MERCEDES 207 : wały napędowe, most tylny, oś przednia, 
skrzynia biegów (4/5), resory, kolumna kierownicy, chłodni
ca, rozrusznik, alternator, filtr pow., przełącznik kierunkow
skazów, drzwi przednie, boczne i tylne, zaciski ham. Wał
brzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 207,1980/95 r . : most tylny szybki, stan b. do
bry, wały napędowe, elementy zawieszenia, resory, rozrusz
nik, alternator, podsufitka, kierownica, chłodnica oleju, możli
wa wysyłka. Leszno, tel. 065/543-31-71,0501/77-03-81 
MERCEDES 207, 1983 r. 2400, 3000 ccm: belka przednia, 
felgi, drzwi, szyby, osprzęt silnika, skrzynia biegów, koła, fo
tele  ̂części silnika. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 207 BUS, 1985 r., 3000 ccm, diesel: silnik, -
2.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
MERCEDES 207,208,2300 ccm: silnik, mosty tylne, resory, 
nagrzewnica, wały, wspomaganie, skrzynia biegów (5), za
wieszenie przednie, drzwi, szyby, głowica, stacyjka, licznik, 
pompy i inne. Góra, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207,307: wał pędny (długi), resory, most tylny, 
hak i inne. Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27

AUTO CZĘŚCI
D W O R Z E C  P S IĘ  P O L E  
Wrocław, ul. Dobroszycka 2  
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MERCEDES 207,410, MB 100 : reflektory, maski, przekład
nie kier., drzwi, błotniki, skrzynie biegów. Zielona Góra, tel.. 
0503/37-45-51
MERCEDES 207-307 D, 2400 ccm, dieseł: wały, resory, szy
by, fotele, drzwi, błotniki przednie, wzmocnienie, wiązka inst. 
elektr., głowica, pompa wtryskowa. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 207-307 do 85 r.: oblachowanie, zawieszenie, 
silnik, wał napędowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MERCEDES 208 BUS 2.3, 2.4: silnik, po remoncie kapital
nym, na oryginalnych częściach, do sprawdzenia, z dokumen
tacją, - 3.500 zł. Kłodzko, tel. 074/872-75-42.
MERCEDES 208 : wały napędowe, most tylny, oś przednia, 
skrzynia biegów (4, 5), resory, kolumna kierownicy, chłodni
ca, rozrusznik, alternator, filtr pow., przełącznik kierunkow
skazów, drzwi przednie, boczne i tylne, zaciski ham. Wał
brzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 208,210, 207 : części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
MERCEDES 210: maska, zderzak, lampy, grill, błotniki, felgi. 
Lubin, tel. 0603/36-38-55
MERCEDES 210 E : tylne lampy, listwa do zderzaka tylnego. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 210 : wały napędowe, most tylny, oś przednia, 
skrzynia biegów (4, 5), resory, kolumna kierownicy, chłodni
ca, rozrusznik, alternator,, filtr pow., przełącznik kierunkow
skazów, drzwi przednie, boczne i tylne, zaciski ham. Wał
brzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 210 W, 1995/00 r . : zderzaki. Siechnice k. Wro
cławia, tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 210 E, 1997 r.: poduszka pow. • 550 zł, podusz
ka pasażera - 650 zł oraz refl. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES 210,1998 r., 2900 ccm, TDi: skrzynia biegów, 
automatic, przekł. kierownicy, komputery, ABS, wykończenia 
drewniane, przełączniki, rozrusznik, licznik i inne. Jawor. tel. 
0609/65-29-93
MERCEDES 210 E, 2000 r . : refl. ksenonowe - 2.000 zł/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES 210, 140, 220, 202 : różne części blacharki, 
mechaniczne, zawieszenia. Wrocław, tel. 0604/32-67-63, 
0608/84-95-28
MERCEDES 220 : elementy blacharki, zawieszenia, części 
tapicerki, szyberdach,- drzwi, deska, pod. powietrzne. Wro- 

jjław, tel. 0604/32-67-63,0608/84-95-28 
MERCEDES 220123 E, 1982 r., 2200 ccm, benzyna: zawie
szenia, głowice, pompy, alternatory, maska przednia, waha
cze tylne, wspomaganie, stacyjki, zamki, skrzynie biegów, 
silniki, inne. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04,0604/92-36-27 
MERCEDES 220, 240 123 D : silniki (2400 i 2200 ccm. die
sel), kompletna dokumentacja, cena -1.250 zł/szt. Opole, tel. 
0607/54-25-32
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tyl
ne prawe. Wrocław, tel, 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07, 364-43-24
MERCEDES 230123 E, 1982 r., 2200 ccm, benzyna: zawie
szenia, głowice, pompy, alternatory, maska przednia, waha
cze tylne, wspomaganie, stacyjki, zamki, skrzynie biegów, 
silniki, inne. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04,0604/92-36-27 
MERCEDES 240 123 D : uszkodzony silnik z dokumentacjŃ, 
prawe i lewe lusterko, hak, dach, deski rozdzielcze. Bolesła
wiec, tel. 075/734-58-32,090/29-89-95 
MERCEDES 240116 D : grill, lampy przednie i tylne, chłodni
ca, wentylator, rozrusznik i inne. Oława, tel. 071/313-49-16, 
0502/37-63-21
MERCEDES 240 123 D :grill, zderzak, pompa wtryskowa, 
amortyzatory, piasty, łożyska, tarcze hamulcowe, sprzęgła, 
wahacze, silnik wycieraczek, pompa hamulcowa, plastiki kon
soli i inne. Wiązów, tel. 071/393-10-05 
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240,2400 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, roz
rusznik, skrzynia biegów, zawieszenia, koła, inne części, •
1.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel: klapa 
tylna, koła, kołpaki, nagrzewnica, licznik, kierownica, skrzy
nia biegów, most, części silnika, osprzęt, tapicerki, zderzak 
przedni, klosze reflektorów, lampy tylne, przekł. kierownicy, 
przełączniki wnętrza, hak, pompa hamulcowa, serwo i inne. 
Wrocław, tel. 0600/66-31-05
MERCEDES 240123 D, 1982 r.: osprzęt silnika, amortyzato
ry, szyby, klapa tylna, siłowniki tylnej klapy, drzwi, lampy, 
mosty, zderzaki, liczniki, tapicerki do kombi i sedana, maski, 
piasty, skrzynie biegów manualne i automatyczne. Wrocław, 
tel. 0603/56-90-40
MERCEDES 240124,1986 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel 
8000 km po remoncie kapitalnym, - 1.500 zł. Ozimek k. Opo
la, tel. 0604/18-53-34
MERCEDES 250124 D : silnik, diesel, 20 V, oclony, skrzynia
biegów (5), nagrzewnica do klimatyzacji, lampy do E, drzwi,
koła zimowe, nowe i inne. Lubań, tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 250, benzyna: końcówki wtrysków, 4 szt., nowe,
tanio. Wrocław, tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel.
0601/73-20-98
MERCEDES 250123 D, 1982 r., 2200 ccm, benzyna zawie
szenia, głowice, pompy, alternatory, maska przednia, waha
cze tylne, wspomaganie, stacyjki, zamki, skrzynie biegów, 
silniki, inne. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04,0604/92-36-27 
MERCEDES 250 C, 1986 r . : płyta bagażnika między nadko
lami • 50 zł, płyta ścianki tylnej za siedzeniami - 50 zł, ramka 
górna szyby przedniej lekko uszkodz. - 40 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 2500 ccm kombi: ćwiartki 
przednie, elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 071/387-82-36, 
0606/16-76-26
MERCEDES 250124 D, 1992 r., 2500 ccm, diesel: klapa tyl
na (do kombi), zderzak tylny, zawieszenia jcpl. oraz drzwi. 

. Lubań, tel. 0603/08-09-62
MERCEDES 260124 E, 1988 r., 2600 ccm, benzyna: ćwiart
ka, dach, zawieszenie przednie i tylne, komputer, pompa ABS, 
serwo, moduł zapłonu, błotniki, wycieraczka. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-72
MERCEDES 260 124 E, 1988 r.. 2600 ccm, benzyna : kom
puter, drzwi lewa strona, zaciski ham. przednie, wahacze i 
piasty przednie, nagrzewnica, kolumna, przekł. kierów, ze 
wspomaganiem, zbiornik spryskiwacza. Lubin, tel. 
0607/52-28-44
MERCEDES 300 123 D : silnik oclony. Grotów 45, tel. 
0606/44-15-31
MERCEDES 300123 D : silnik 300 D i różne części. Bojadła, 
tel. 0604/50-82-98
MERCEDES 300 123 D : miska olejowa, używana. Kłodzko, 
tel. 074/867-58-21
MERCEDES 300 123 D : pompa wtryskowa, most tylny. Kro
toszyn, tel. 062/722-61-59,0501/55-78-77 
MERCEDES 300 123 D : most tylny -150 zł, skrzynię 4-bie- 
gową -120 zł, przekładnię kierowniczą - 60 zł, wały pędne, 
szybę tylną - 50 zł, hak - 50 zł. Proszkowice, tel. 
071/390-77-93,0605/62-00-07

MERCEDES 300 D : wszystkie części z rozbiórki, części sil
nika (głowica, pompa), inne części.''Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 300 D : części silnika, głowica, tłoki, korbowody, 
pompa wtryskowa, miska olejowa, obudowa filtra oleju, ko
lektor wydechowy, pokrywa zaworów. Wrocław, tel. 
071/357-69-34
MERCEDES 300 D, 1980/84 r., 3000 ccm, diesel: głowica z 
zaworami, wałek rozrządu, pokrywa, kolektory (wydechowy i 
ssący), pompa wodna. Złotoryja, tel. 0604/85-41-36, 
0607/83-24-16
MERCEDES 300123 D, 1982 r.: osprzęt silnika, amortyzato
ry, szyby, klapa tylna, siłowniki tylnej klapy, drzwi, lampy, 
mosty* zderzaki, liczniki, tapicerki do kombi i sedana, maski, 
piasty, skrzynie biegów manualne i automatyczne. Wrocław, 
tel. 0603/56-90-40
MERCEDES 300124 E, 1992 r., 100 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna : silnik, - 900 żł. Wrocław, tel. 071/373-74-39 
MERCEDES 300124,1992 r., 3000 ccm: silnik, skrzynia bie
gów i inne. Zielona Góra, tel. 0601/62-53-22 
MERCEDES 307 D, 2400 ccm, diesel: silnik (5 tys. km, stan 
idealny). Wrocław, tel. 071/314-41-45 
MERCEDES 310 D: wał, resory, skrzynia biegów, most, chłod
nice, przełącznik kierunkowskazów i inne. Góra, teI.- 
0601/84-83-52
MERCEDES 310: agregat chłodniczy, samochodowy, - 3.200 
zł. Góra, tel. 065/544-62-77
MERCEDES 310,1980/95 r . : most tylńy szybki, stan b. do
bry, wały napędowe, elementy zawieszenia, resory, rozrusz
nik, alternator, podsufitka, kierownica, chłodnica oleju, możli
wa wysyłka. Leszno, tel. 065/543-31-71,0501/77-03-81 
MERCEDES 380 126,1985 r., 380 ccm: silnik, skrzynia bie
gów i inne. Żary, tel. 068/375-98-29 
MERCEDES 406 : różne części. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 406, 508 : chłodnica wody, • 300 zł. Świdnica, 
tel. 0604/09-25-86
MERCEDES 407 D, 2400 ccm, diesel: silnik, - 2.500 zi. Ligo
ta Trzebnicka, tel. 0604/68-85-00 
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel: silnik, do re
montu lub na części, - 600 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 407, 608,1980 r . : różne części z demontażu, 
mosty, silnik OM352 (5,61), po remoncie, komplet kół na tylną 
oś 17.5*, platforma podnoszona hydraulicznie (pomoc dro
gowa). Żary, tel. 0602/78-80-54 
MERCEDES 450 V8 : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
MERCEDES 508,608: chłodnia 6-komorowa, agregat Cope- 
land, 380 V, z 1992 r., stan b. dobry, - 4.500 zł. Brzeg, tel. 
0601/50-41-92
MERCEDES 508, 608 : most tylny, zawieszenie przednie, 
skrzynia biegów. Jawor, tel. 076/870-65-50,0606/19-10-59 
MERCEDES 608,3800 ccm : silnik, skrzynia biegów, resory 
przednie, belka przednia, most tylny. Wrocław, tel. 
0502/25-83-61.0502/24-34-35 
MERCEDES 608 : półośki, obudowa tylnego mostu, szczęki 
hamulcowe. Zielona Góra, tel. 068/324-40-32,0601/55-06-99 
MERCEDES 608,1980 r., 3800 ccm, diesel: silnik kpi., stan 
dobry, - 3.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-87-22 
MERCEDES 608, 808, 3800 ccm, diesel: silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
MERCEDES 608, 808, 814 : skrzynia biegów. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
MERCEDES 614: drzwi prawe z wąską szybką u góry, • 450 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-50 
MERCEDES 709,809: silnik kpi., 4-cylindrowy + pompa wspo
magania, stan tech. dobry, w całości lub na części, -1.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0602/53-52-07 
MERCEDES 711 : przedni zderzak. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 808,1980 r., 3800 ccm, diesel: silnik kpi., stan 
dobry, - 3.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-87-22 
MERCEDES 808,814,1988 r.: rozrusznik, alternator i różne 
części. Opole, tel. 0602/64-61-72 
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 814 : felgi pierścieniowe, 6 szt., stan b. dobry - 
400 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74 
MERCEDES 814 : kabina nieuzbrojona. Zielona Góra, teł. 
068/323-10-09, 0501/85-67-40,0501/22-72-67 
MERCEDES A-KLASSE: licznik. Głogów, tel. 076/834-50-48 
MERCEDES A-KLASSE : klapa tylna. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES A-KLASSE: różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
MERCEDES ACTROS : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MERCEDES C-KLASSE : chromy na tylny zderzak - 90 zł, 
zamek tylnej klapy - 40 zł, silnik wycieraczek - 60 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-64-90
MERCEDES C-KLASSE: zderzak przedni! tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE : maska, lampy, błotniki, zderzaki, 
zawieszenie, konsola, poduszki. Lubin, tel. 0603/64-64-43 
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES C-KLASSE, 1993/97.r., 2200 ccm, 16V: części 
silnika, tapicerka kpi., komputer silnika i ABS, konsola, za
wieszenia, most tylny, licznik, części klimatyzacji, pompa wtry
skowa Lucas, głowica, inst. elektr. zosprzętem i inne części, 
od 100 zł. Żagań, tel. 0604/46-39-97 
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r., 2000 ccm, dićsel: tapicer
ka, chłodnica, elementy wnętrza. Legnica, tel. 0609/65-29-93 
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r. : drzwi przednie prawe i 
lewe, most, półosie. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
MERCEDES C-KLASSE, 1997 r. : tylny zderzak, klamki, 
przednia maska. Lubin, tel. 0600/31-36-07 
MERCEDES E-KLASSE : maska lampy, błotniki, drzwi, za
wieszenia, zderzaki, chłodnica. Lubin, teł'. 0603/64-64-43 
MERCEDES E-KLASSE 124,1994 r., 2000 ccm: kombi, oclo
ny silnik, zaworowy, benzyna + skrzynia, drzwi, klapa tylna, 
tylny zderzak, chłodnica. Bolesławiec, tel. 075/734-42-72 
MERCEDES MB 100 : siedzenia tylne 3-osobowe z pasami 
bezpieczeństwa, stan idealny, - 1.000 zł. Lubin, teł. 
0606/24-56-19
MERCEDES MB 100 : elementy zawieszeń, elementy bla
charki, lampy, wspomaganie, tapicerka, resory, części mecha
niczne, pompy, mosty, inne części. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-71-40.0604/72-67-37 
MERCEDES MB 100: wały napędowe, most tylny, oś przed
nia, skrzynia biegów (4,5), resory, kolumna kierownicy, chłod
nica, rozrusznik, alternator, filtr pow., przełącznik kierunkow
skazów, drzwi przednie, boczne i tylne, zaciski ham. Wał
brzych, tel. 074/849-02-00, 0607/15-05-84 
MERCEDES MB 100,1993 r., 2400 ccm. diesel: drzwi, atra
pa, maska, piasty, wzmocnienie zderzaka, wał korbowy, pom
pa wtryskowa, tłoki, felgi, tapicerki. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42, 0607/07-43-04,0609/59-02-36 
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel: części me
chaniczne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia 
biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MERCEDES ML : różne części, -1.500 zł. Księgienice, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/79-40-47

MERCEDES ML, 2000 r.: reflektory ksenonowe do wersji SŚ 
AMG, - 4.000 zł. Lubin, tel. 0605/07-47-04,0603/21 -77-42 
MERCEDES S-KLASSE: felga aluminiowa,/-^Ó z«. Wrocław, 
tel. 071/349-23-92
MERCEDES S-KLASSE, 1992 r . : klapa tylna, lampy tylne, 
listwy boczne, lusterka, zderzaki i inne. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r. : refl. ksenonowe - 1.600 
zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES SPRINTER : most tylny, wał napędowy, drzwi 
tylne, elementy przedniego zawieszenia. Namysłów, tel. 
0603/50-03-51 -
MERCEDES SPRINTER : most tylny, skrzynia biegów, ele
menty blacharki, inne. Polanica Zdrój, tel. 074/868-71-40, 
0604/72-67-37
MERCEDES SPRINTER: amortyzatory przednie i tylne. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
MERCEDES SPRINTER poduszki pneumatyczne na tylną oś, 
nowe.Możliwość montażu, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
0503/93-28-42,0601/77-52-24 
MERCEDES SPRINTER : oblachowanie, maski, wzmocnie
nie czołowe, błotniki przednie, belka przednia, narożniki tyl
ne (nowe). Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TDi: wtrysk paliwa ste
rujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER: wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER 312, 1995 r. : most tylny kpi. (po 
małym przebiegu). Góra, tel. 0501/70-04-54 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm : komputer, gło
wica, sprzęgło, koło pasowe, pokrywa rozrządu, most tylny, 
teleskopy tylne, ABS i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES SPRINTER 312, 1997 r., 2900 ccm, turbo D : 
zawieszenia, most, wał, drzwi, koła, konsola, inne. Wrocław, 
tel. 0608/17-96-55
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1998 r., 2900 ccm, TDi : 
ćwiartka lewa i inne części blacharskie i mechaniczne - 550 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/77-11-69 
MERCEDES SPRINTER, 1999 r., 312 tys. km: licznik, nowy, 
koło zapasowe, nowe z oponą. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01,0605/55-55-37 
MERCEDES SPRINTER, 1999 r . : fotele 1-, 2-, 3-, 4-osobo- 
we. Wrocław, tel. 0502/34-31-28 
MERCEDES SPRINTER, VITO, 1998 r . : liczniki elektronicz
ne. Modła. tel. 0600/52-57-36
MERCEDES VITO: przeguby napędowe z osłonami, półosie 
napędowe. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
MERCEDES VITO : nowe zderzaki tylne i przednie, Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES VITO : zderzak przedni, atrapa. Zielona Góra, 
tel. 0502/23-78-99
MERCEDES VITO : prawe boczne drzwi. Zielona Góra, tel. 
0600/82-96-17
MERCEDES VITO, 1996 r . : skrzynia biegów. - 1.200 zł. Lu
bin, teł. 0601/40-38-38
MERCEDES VITO, 1996 r.: części mechaniczne i blacharki. 
Legnica, tel. 0609/46-59-27
MERCEDES VITO, 1997 r.: elementy blacharki i mechanicz
ne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, TDi: dach. podłużni
ce, błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnie
nie, grill, chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wyde
chowy, zawieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
MITSUBISHI, 1600 ccm : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
MITSUBISHI, 1980/92 r., 1500 ccm 2000 ccm, 1800 ccm TD: 
różne części z demontażu. Opole, tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI, 1989/90 r., 2000 ccm, IE : głowica z wałkiem, 
blok z tłokami, wał korbowy, skrzynia biegów (5). Wrocław, 
tel. 0502/29-82-82
MITSUBISHI, 1990 r., 2000 ccm: głowica kpi. Zielona Góra, 
tel. 068/325-09-03.
MITSUBISHI CARISMA : różne części, półosie, zwrotnice, 
przeguby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, kompu
tery, fotele, tapicerki, silnik 1.616V, części skrzyni biegów do 
GDi, części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, 
dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI CARISMA: maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, koła, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI CARISMA. 2000 r . : deska rozdz. z poduszką 
pow. pasażera i kierowcy, grille przednie 2 szt., reflektory. 
Wrocław, tel. 071/352-42-70 -
MITSUBISHI COLT : skrzynia biegów. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61
MITSUBISHI COLT od 1980 r.: skrzynia biegów, przekł. kie-'  
równicy, lampy, drzwi, el. pompa paliwowa (gaźnik), inne czę
ści. Wałbrzych, tel. 0607/82-40-67 
MITSUBISHI COLT : skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 
0605/42-34-43
MITSUBISHI COLT, 1982 r.: wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
MITSUBISHI COLT, 1984/99 r., 1300 ccm, 1500: silniki, amor
tyzatory, półosie, lampy, drzwi, szyby, piasty, wahacze, tylna 
oś, klapa tylna, zderzaki, konsola i inne. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
MITSUBISHI COLT, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
MITSUBISHI COLT, 1988 r . : silnik, skrzynia biegowi inne. 
Leszno, tel. 0603/77-52-88
MITSUBISHI COLT, 1989 r.,'1500 ccm, benzyna: klapa tylna, 
silnik, skrzynia biegów, zderzak tylny, drzwi prawe, rozrusz
nik, alternator, turbo, chłodnica, nagrzewnica, serwo, pompa 
hamulcowa, licznik, inne. Jaworzyna Śl., tel. 0607/84-67-10 
MITSUBISHI COLT, 1990 r.: maska silnika, • 90 żł. Wrocław, 
tel. 0606/26-07-68
MITSUBISHI COLT, 1993 r., 1300 ccm, benzyna : głowica. - 
400 zł. Wrocław, tel. 0600/42-96-91 
MITSUBISHI COLT. 1996 r . : błotnik, zderzak. Groblice, tel. 
0602/88-49-71 f
MITSUBISHI ECLIPSE. 1992-93 r.. 1800 ćcm : silnik, bez 
numerów - 700 zł, skrzynia - 400 zł, zawieszenie przednie, 
drzwi lewe, siedzenia podgrzewane, pasy automatyczne, 
nadwozie oraz wiele innych. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
MITSUBISHI GALANT, 150 tys. km, 1800 ccm, turbo D : sil
nik, skrzynia biegów, - 5.000 zł. Legnica, tel. 0601/70-67-80, 
0601/84-47-11
MITSUBISHI GALANT : McPhersón, ABS, przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT, 1981/84 r., 2300 ccm, TDI: skrzynia 
biegów, wał, most, klapa tylna, maska przednia, szyby, roz
rusznik, chłodnica wody i oleju, hak, lampy, lusterka i inne. 
Wrocław, tel. 071/352-90-19
MITSUBISHI GALANT, 1984/87 r . : różne części, zawiesze
nie, alternator, pompa wodna, gaźnik, tarcze hamulcowe i inne 
tanio. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: alterna
tor, rozrusznik, tarcza z dociskiem, przeguby, listwa kierow
nicza ze wspomaganiem, popielata tapicerka, el. otw. szyby i 
szyberdach, drzwi, lampy, klapa bagażnika, kolumny McPher
sona, tylna belka kompl., wahacze, amortyzatory, tarcze, 
przednie i tylne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
MITSUBISHI GALANT, 1985/88 r., 2.0,1.8 TD : nadwozie, 
polska dokumentacja, różne części. Zielona Góra, tel. 
0604/75-81-73

MITSUBISHI GALANT, 1987 r . : klapa, drzwi, maska, dach. 
głowica, skrzynia biegów. Ostrzeszów, tel. 062/586-07-71 
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1990 r„ 2000 ccm, benzyna: 
kolektor ssący, ukł. wydechowy, zawiesz. przed.n.e. lampy 
przednie, klapa tylna, spoiler, czujniki, przepływomie'^ me. 
Legnica, tel. 0607/37-55-76
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x 4: różne używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60 .
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., turbo D :kompletny silnik, 
skrzynia biegów, oblachowanie przednie, drzwi, szyby, zde
rzak - przód, inne. Legnica, tel. 0601/84-47-11 
MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. 
Góra, tel. 065/5434T-95,0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300, 2300 ccm, turbo D : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
MITSUBISHI L300: drzwi tylne lewe. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 0606/40-03-11
MITSUBISHI LANCER, 1500 ccm: skrzynia biegów. Kępno, 
tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
MITSUBISHI LANCER, 1500 ccm: różne części. Oława, tel. 
0602/52-62-51
MITSUBISHI LANCER SEDAN. 1984/87 r., 1800 ccm, diesel 
: pompa wtryskowa, głowica uzbrojona kpi., rozrusznik, chłod
nica, rura wydechowa z I tłumikiem i inne. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-49-14,0604/38-31-78 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r„ 1500 ccm,: drzwi, klapa ba
gażnika, lampy tylne, alternator, gażnik, serwo, szyby, zbior
nik paliwa, deska rozdz., tapicerka i inne. Nowa Ruda, tel. 
074/873-32-22
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1993/98 r., 39 tys. km, 1600
ccm, 16V: silnik + osprzęt, skrzynia biegów (5), zawieszenia,
oblachowanie, plastiki i inne, możliwa wymiana. Złotoryja, tel.
076/878-35-25,0605/29-62-06
MITSUBISHI PAJERO : maski, błotniki. Wrocław, tel.
0601/95-16-78
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r.: części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie 
biegów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, 
szyby, reduktory, części przedniego zawieszenia, tylne mo
sty, blacharka, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29 
MITSUBISHI PAJERO, 1990 r., 2500 ccm, TDi: skrzynia bie
gów, reduktor, zawieszenia, elementy blacharki, tapicerka, 
stan idealny. Wiązów, tel. 071/393-13-37,0604/10-79-48 
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, 
tel. 0601/95^16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., GDi: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MOTOCYKL CHOPPER : lusterka, 2 sztuki, - 40 zł., tel. 
071/317-38-12
MOTOCYKL M-72: zębatki, części rozrządu, kopulka apara
tu zapłonowego, pompy i wałki, części skrzyni biegów. Złoto
ryja, tel. 0605/58-82-84
MOTOCYKL CZ CROSS, 1990 r., 250 ccm : silnik, spalone 
sprzęgło, + gaźnik i tłumik, kpi, • 180 zł. Leszno, tel. 
065/529-1245 wieczorem
MOTOCYKL HARLEY-DAVIDSON: pokrywa filtra S&S, chro
mowana, stan b. dobry, - 70 zł., tel. 071/317-38-12 
MOTOCYKL HONDA CB 250 : bak w kolorze wiśniowy me
talic, z korkiem i napisem, - 80 zł. Środa Śl., tel. 071/317-38-12 
MOTOCYKL HONDA CBR 600F1,1987 r„ 600 ccm : pomp
ka paliwowa, -150 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MOTOCYKL HONDA VF 750:2 tłumiki, czarne, oryginalne - 
120 zł. Środa Śł., tel. 071/317-38-12 
MOTOCYKL HONDA CB 250: moduł zapł, • 400 zł. Kowary, 
tel. 075/718-31-01,0602/52-53-33 
MOTOCYKL HONDA CB 400: moduł zapł, - 400 zł. Kowary, 
tel. 075/718-31-01,0602/52-53-33 
MOTOCYKL JAWATS 350: części silnika, zawieszenie, koła. 
Wrocław, tel. 0600/21-05-64
MOTOCYKL JAWA 350,1980 r.: silnik w b. dobrym stanie, - 
180 zł. Brzeg, tel. 0605/51-72-53 
MOTOCYKL JUNAK : silnik, zbiornik paliwa, przód i tył, za
wieszenie i-inne. Torzym, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
MOTOCYKL JUNAK: zbiornik paliwa - 30 zł, błotnik przedni 
- 20 zł, błotnik tylny - 40 zł, koła kpi. - 40 zł/szt., obudowa 
przodu • 35 zł, puszki boczne - 25 zł, wał (po remoncie) • 130 
zł, głowica - 40 zł i inne. Złotoryja, tel. .0605/58-82-84 
MOTOCYKL K 750: rama wózka bocznego, stan b. dobry, • 
100 zł. Złotoryja, tel. 0605/58-82-84 
MOTOCYKL KAWASAKIZZR 600,1992 r., 600 ccm: gaźni- 
ki, pokrywa, sprzęgło, układ zapłonowy, pokrywy boczne sil
nika, misa olejowa, filtr pow. i inne. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600,1993 r . : owiewka lewa, 
wypełnienie, owiewki tylne, kierunkowskazy, lusterka, szyb
ka czarna. Legnica, tel. 076/86648-87,0603/40-12-42 
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 900R, 1987-90 r„ 900 ccm : 
przedni reflektor, -150 zł. Cieszków, tel. 071/384-81-48 
MOTOCYKL MZ TR1,150 ccm': silnik z chodzeniem - 200 z, 
części do silnika MZ TS 150; wa po regeneracji MZ ES 250 - 
80 z, rama nowa fabrycznie WSK 175 - 100 z i inne. Leśna, 
tel. 075/721-16-94, 0600/13-13-01 
MOTOCYKL MZ ETZ 250 : silnik na części. Wrocław, tel. 
071/781-71-58
MOTOCYKL MZ ETZ-150: silnik - 200 zł, Simson SR-50, cy
linder - 30 zł. Rawicz, tel. 0603/10-78-91 
MOTOCYKL MZ ETZ 250/1 : rama do 250, 86r; koła. wały, 
zawieszenia, zbiornik paliwa, alternator, skrzynie biegów, cy
lindry szlifowane (N, 1), gaźniki, zębatki, inne. Wałbrzych, tel. 
0606/25-60-42
MOTOCYKL SUZUKI, 1986 r., 350 ccm: silnik 2-cylindrowy,
6-biegowy, chłodzony powietrzem, rozrusznik, ukł. wydecho
wy, - 390 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
MOTOCYKL SUZUKI GSXR 750 SRAD, 1998 r . : rama. Le
gnica, tel. 0603/40-12-42
MOTOCYKL YAMAHA XJ 750,1986 r.: silnik na części. Wro
cław, tel. 0503/99-07-05
MOTOCYKLE prod. japońskiej: opony 16“, 17", 18‘ , - 60 zł. 
Oleśnica, tel. 0502/26-39-10
MOTOROWER JAWA, 50 ccm : łańcuch napędowy, - 25 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 
MOTOROWER KOMAR : nowe opony, cylinder, głowica, 
sprzęgło, linki,.uszczelki, zębatki i inne, -190 zł. Opole, tel. 
0502/89-40-29
MOTOROWER MALAGUTI SKUTER nowe: moduł zapłonu - 
400 zł, moduł sterowania - 400 zł. Ziębice, tel. 0608/80-62-17 
MOTOROWER SIMSON ELEKTRONIC 4-biegowy: silnik i 
inne. Zielona Góra, tel. 0603/13-91-70 
MULTICAR D-22: wał korbowy, wał pędny, pompa wtrysko
wa, skrzynia biegów, most, szyby, wywrót, rama, nowe opony 
do przyczepki (możliwość wysyłki). Rzepin, gm. Torzym, tel. 
068/341-41-33,0604/30-29-41 
MULTICAR M-25,1988 r . : silnik kpi, - 1.200 zł. Modła. tel. 
076/817-22-19,0604/91-37-08 
MULTICAR M-25: świece żarowe, nowe, 4 szt, -100 zł. Zgo
rzelec. tel. 075/775-11-73
MUSCEL : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
NACZEPA LANGENDORF, 1991 r . : burty aluminiowe z za
wiasami, zapięciami, uchwytami na plandekę, stan dobry - 
500 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 075/784-11-94 
NISSAN SUNNY, N-14. 1600 ccm : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
NISSAN, 1977/87 r . : rozruszniki, alternator, nowe, w pudeł
ku, -150 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
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NISSAN, 1981 r., 2400 ccm : silnik, skrzynia bfegów (auto- 
malic). Wrodaw, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY, N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwio
wy: silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, 
drzwi, kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY, N-13,1989 r., 1600 ccm, 16V: rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN 200 SX: pompa paliwa, nowa, stan b. dobry, pasuje 
do innych samochodów, - 450 zł. Gostyń, tel. 0503/02-08-91 
NISSAN 300 ZX: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 300 ZX, 1994 r.: silnik t. turbo, skrzynia biegów, za
wiesz., dach + targi, inst. el., blachy, wnętrza i inne. Zielona 
Góra, tel. 0502/23-78-99
NISSAN ALMERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA': zderzak przedni, błotnik tylny, oś tylna. 
Trzebnica, tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 130 tys. km, 2000 ccm, diesel: silnik -
1.300 zł + cło ok. 300 zł. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1990 r., 2000 ccm : półosie, 
chłodnica, zawieszenie, Jampy, maska, drzwi, wnętrze auta, 
części karoserii, bak, koła, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
NISSAN CHERRY N12,1984 r., 1300 ccm, benzyna : różne 
części, stan dobry. Głogów, tel. 076/834-55-81 
NISSAN LAUREM szyba tylna. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA, 1992 r . : wszystkie części. Zielona Góra, 
tel. 0601/62-53-22
NISSAN MAXIMA, 1994 r . : maska przednia. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
NISSAN MICRA : błotnik przedni lewy, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 0604/25-05-69
NISSAN MICRA, 1985/91 r., 1235 ccm: osprzęt silnika, skrzy
nia biegów (5); oblachowanie, zawieszenie, lampy, plastiki i 
inne, możliwa wymiana. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
NISSAN MICRA, 1986 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów,
zawieszenie, mosty, belki, półosie, szyby, koła, inne części.
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
NISSAN MICRA, 1989 r.: reflektory przednie, kierunkowskaz,
klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1995 r.: błotnik przedni lewy. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1996 r.: różne części blacharskie. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0501/10-98-53 
NISSAN MICRA. 1997 r . : zawieszenie kpi., ukł. hamulcowy, 
ukl. kierowniczy, wspomaganie, ABS, drzwi bez szyb i wiele 
innych.., tel. 0607/64-43-64
NISSAN MICRA, 1997 r . : klapa tylna kpi. ze spoilerem, lu
sterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
NISSAN PATROL, 2800 ccm : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
NISSAN PATROL GR, 1994 r. :reflektor lewy przedni z silni
kiem do wycieraczki, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r.: skrzynia biegów 151, komplet
na, techn. sprawna, z demontażu z Niemiec, z samochodu po 
wypadku, po dachowaniu. Wrodaw. tel. 0608/52-03-08 
NISSAN PRIMERA, 2000 ccm, wtrysk : silnik z osprzętem i
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inst. elektryczną, dokumentacja, poduszka pow., wzmocnie
nie przednie, dach, progi ze słupkami, błotniki tylne, el. reg. 
lusterka, pompa ABS-u. Jelenia Góra, tel. 075/755-69-18, 
0603/52-80-85
NISSAN PRIMERA : felgi aluminiowe, rozstaw 114.3 mm, -
650 zł. Legnica, tel. 0501/61-84-47
NISSAN PRIMERA, 1990/96 r., 90 tys. km, 2000 ccm, diesel
: blok silnika, tłoki, korbowody, wał, osłony plastikowe, koło
zamachowe, alternator. Leszno, tei. 0501/77-03-81,
0601/91-97-74.
NISSAN PRIMERA, 1991 C l 30 tys. km, 2000 ccm, diesel: 
silnik z gwarancją, skrzynia biegów, zawieszenie, ukł. kierow
niczy kpi., dach, 4 ćwiartki, wnętrze, fotele welurowe, stan 
idealny. Jelenia 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 r., 2000 ccm, wtrysk: osprzęt silni
ka, ćwiartki, drzwi, lampy, dużo innych części. Zielona'Góra, 
tel. 0607/70-70-38
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r.: drzwi tylne prawe. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1991/95 r., 1600 ccm, 16V
5-drzwiowy: części mechaniczne, blacharka, elem. elektro
niczne, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 
0603/22-86-57
NISSAN PRIMERA SE:DAN, 1991/96 r . : zderzak tylny, re
flektor prawy z halogenem, kierunkowskaz przedni prawy oraz 
lusterko prawe. Bolesławiec, tel. 075/732-51-23 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, benzyna : 
szyba tylna, szyberdach elektrycznie rozsuwany z podsufit- 
ką pompa ABS, serwo hamulca, części mechaniczne, luster
ka, komputery, pompa wspomagania, głowice z osprzętem + 
gażnik - 200 zł. Głogów, tel. 076/834-50-48 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, koła, kon
sola, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukł. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1992 r . : drzwi prawe, lusterka, błotnik 
tylny prawy, próg prawy, klapa tylna, pompa wspomagania. 
Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 2000 ccm, diesel: skrzynie bie
gów, uszkodzony V bieg. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 1994 r.: dach z szyberdachem elektrycz
nym i podsufitką, drzwi przednie prawe. Lubin, tel. 
0502/63-02-35
NISSAN PRIMERA, 1994 r.: zderzak przedni, atrapa, kolum
ny McPhersona, wahacze, klocki ham., kolumna kierownicy, 
drzwi lewe tylne, filtry. Wrocław, tel. 071/359-17-89 
NISSAN PRIMERA, 1995 r.,. 1600 ccm : chłodnica, skrzynia 
biegów, silnik, szyba czołowa, reflektor prawy, podłużnica pra
wa, elementy plastikowe, drzwi przednie lewe, reflektor lewy, 
zawieszenie przednie. Opole, tel. 0604/13-37-05 
NISSAN PRIMERA, 1996 r„ 1600 ccm, benzyna: McPherso- 
ny przednie. Wrodaw, tel. 071/336-39-52 
NISSAN PRIMERA, 1997 r. : klapa tylna. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PRIMERA P-11, 1998 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V : 
silnik oclony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, 
podnośniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
NISSAN PRIMERA P-11,1999 r . : oś tylna kpi. Smardzów,
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54
NISSAN SILVIA, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel.
076/870-37-13

NISSAN SUNNY N 13, 1700 ccm, diesel: świece żarowe, 
nowe. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
NISSAN SUNNY : klapa tylna. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77^.
NISSAN SUNNY N-14,1600 ccm : skrzynia biegów. Kępno, 
tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
NISSAN SUNNY : drzwi przednie i tylne. Leszno, tel. 
0501/77-03-81,0601/91-97-74 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z demonta
żu, elementy błacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zde
rzaki, stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/37-17-09
NISSAN SUNNY N 14 KOMBI: roleta bagażnika. Trzebnica, 
tel. 071/312-32-91
NISSAN SUNNY N-14 : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
NISSAN SUNNY, 1981 r., 1500 ccm, benzyna, automat: skrzy
nia biegów (automat) - 70 zł, tylny most ♦ wał - 70 zł, rozrusz
nik • 40 zł, amortyzatory, reflektory - 30 zł, układ hamulcowy - 
40 zł, przednie piasty • 20 zł, licznik • 15 zł, układ kierowniczy 
- 40 zł, tylna szyba - 30 zł i inne. Wrodaw, tel. 071/333-82-02 
po godz. 21
NISSAN SUNNY, 1983/90 r. 1.5 i 1.6: silnik, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, szyby, 
drzwi, koła, dach, inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
NISSAN SUNNY, 1989 r.: silnik, skrzynia biegów, drzwi, na
grzewnica, inne. Wrocław, tel. 0502/96-51-22,0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1700 ccm, diesel: miska olejowa, 
czujnik poziomu paliwa/Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodnica wody 
z wentylatorem. Prochowice, tel. 076/858-47-61,

. 0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY N-14,1991 r., 1400 ccm: silnik, oclony, kpi. 
przód i inne. Brenno, tel. 0601/73-12-22 
NISSAN SUNNY DLX, 1992 r., 123 tys. km, 2000 ccm, diesel 
: silnik na części, pompa wtryskowa, wtryskiwacze, wał, kor
bowody, głowica, blok, alternator, drzwi prawe i lewe z szybą 
deska rozdzielcza, McPhersony (2 szt.), zawieszenie przed
nie i tylne, belka tylna, zbiornik paliwa, dach, słupki, progi, 
inne. Kłodzko, tel. 074/867-75-59,0602/19-66-75 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1400 ccm, 16V: sonda katalizato
ra, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r. : klapa tylna (sedan), drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów 151, zawieszenia, oblachowanie, koła, tapicerka, inne 
części, - 2.100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 
NISSAN TERRANO I : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0001/55-17-72 
NISSAN TERRANO II : klapa tylna kpi., drzwi przednie lewe, 
kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
NISSAN TERRANO, 1991 r.: klapa tylna kpi., zderzak tylny, 
pas przedni, błotniki, chłodnica, filtr pow., filtr węglowy, od 150 
zl. Zielona Góra, tel. 068/320-33-39 po godz. 21 
NISSAN URVAN, 1984 r. isiłnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN URVAN, 1992 r., 2500 ccm, diesel: silnik, zawie
szenia, blachy i inne. Wrodaw. tel. 071/359-17-89 
NISSAN URVAN, 1992 r . : silnik, elementy zawieszenia, bla
chy, drzwi, szyby, tylny most, felgi i inne. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
NISSAN VANETTE : zawiesz. przednie. Głogów, tel.
076/832-12-17,0605/22-05-16
NISSAN VANETTE : bardzo duży wybór części do różnych
wersji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,
0601/55-17-72
NISSAN VANETTE, 2000 ccm, diesel: silnik, po remonde. 
Strzegom, tel. 074/649-30-17
NISSAN: główice, rozruszniki - 50 zł/szt. Głogów, tel. 
076/834-50-48
NYSA 522 : drzwi, używane, - 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-77-46
NYSA : wał korbowy, nominalny, - 400 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-35-38
NYSA : tylny most, - 130 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-47-18
NYSA: różne części. Wrodaw, tel. 364-46-21,0601/89-93-14 
NYSA: szyba przednia. Żórawina, tel. 071/316-45-95 
OLTCIT: kpi. prawe i lewe drzwi, prawa, przednia lampa, lewy, 
przedni botnik, zderzak przedni. Strzelce Opolskie, tel. 
0604/56-12-05, 077/461-44-30,077/461-22-17 
OLTCIT, 1100 ccm : błotnik, przedni lewy. maska, klapa ba
gażnika kpi., drzwi prawe kpi., części silnika, alternator, roz
rusznik, półosie, lampy, wzmocnienie czołowe, klapa tylna. 
Wrocław, tel. 0501/05-35-24
OLTCIT CLUB : silnik, skrzynia biegów 151, półosie, szyby, 
alternator, rozrusznik, zawieszenie. Nowa Ruda, tel. 
0609/39-51-67
OLTCIT CLUB : pokrywa silnika. Trzebnica, tel.
071/312-54-64, 0606/40-03-11
OLTCIT CLUB: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy,
chłodnica, błotniki, półosie, maski, mosty, belki, koło, fotele,
szyby, bak i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
OLTCIT CLUB 11 RL, 1130 ccm : skrzynia biegów, techn.
sprawna, - 260 zł. Żarów, tel. 074/858-06-65 po godz. 18
OLTCIT CLUB 11 RL. 1992 r., 1130 ccm : skrzynia biegów,
przednia, prawa lampa, drzwi, tylna klapa, botniki, kpi. kó.
Marcinkowice, tel. 071/302-85-58
OPEL, 1800 ccm, wtrysk: silnik ̂ osprzętem (stan dobry) oraz
skrzynia biegów (automatyczna), dokumentacja celna, -1.300
z ł.., tel. 0503/06-69-30
OPEL : skrzynia biegów F-10. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10:61
OPEL: szyberdach, -150 zł. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 
OPEL : felgi aluminiowe z oponami, - 850 zł. Wrodaw, tel. 
0601/63-58-68
OPEL, 1990 r., 1600 ccm, diesel: silnik, - 1.700 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-01
OPEL ASCONA: drzwi, klapy, zawieszenia, skrzynia biegów
do silników 1.6-2.0, silnik 2.0, komputer do 2.0i GSI, drzwi.
Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96
OPEL ASCONA: drzwi, 4 szt., klapa tylna, skrzynia biegów
(4) F-16, - 300 zł. Pieszyce, tel. 074/836-61-24
OPEL ASCONA, 1300 ccm: silnik, skrzynia biegów. Wrocław,
tel. 071/784-83-48,0501/62-41-27
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel.
0501/81-36-18.
OPEL ASCONA, 1979 r. 4-drzwiowy: wszystkie części, w 
całości - 400 zł. Brzeg. tel. 077/416-21-56,0602/84-28-57 
OPEL ASCONA, 1980 r., 1600 ccm : skrzynia biegów auto
matic -100 zł, wał napędowy - 50 zł, rozrusznik - 50 zł, alter
nator - 50 zł, wał korbowy -100 zł. Oleśnica, tel. 0603/31 -30-30 
OPEL ASCONA C, 1982 r., 1600 ccm, benzyna : karoseria, 
silnik do remontu, skrzynia biegów (4), chłodnica z wentyla
torem, alternator, rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 
0604/31-09-34 .
OPEL ASCONA, 1982/88 r.: różne części mechaniczne i bla
charskie, stan dobry.., tel. 0503/06-69-30 
OPEL ASCONA C.,1984 r . : silnik, skrzynia biegów, maska, 
klapa, drzwi, lampy, reflektory. Nowa Wieś, woj. wrocławskie, 
tel. 0504/93-92-32
OPEL ASCONA Ć, 1984 r.: różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów śl., tel. 0601/57-22-41 
OPEL ASCONA C, 1984 r., 1300 ccm: różne części. Świdni
ca, tel. 0607/36-73-11
OPEL ASCONA, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia

biegów, zawieszenie, maska, drzwi, szyby, lampy, wnętrze. 
Opole, tel. 077/474-38-72
OPEL ASCONA, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk : elementy bla- 
charki, szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszenie 
przednie, chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów 
(5) automatic, półosie, koła, ukł. kierowniczy, pompa hamul
cowa z serwem, rozrusznik, szyberdach, instalacja gazowa. 
Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
OPEL ASCONA, 1987 r. 1300,1600,1800 ccm: silnik, osprzęt, 
skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, półosie, mosty, belki, 
drzwi, szyby, chłodnica, dach i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm: głowice, dociski, pompa 
oleju, wody i paliwa, zawieszenia. Wrocław, tel. 
071/387-82-36,0606/16-76-26 
OPEL ASCONA, 1988 r., 1800 ccm: wszystkie częśd z roz
biórki. Kudowa Zdrój, tel. 0605/66-88-28 
OPELASTRA KOMBI, SEDAN 3-drzwiowy, 5-drzwiowy: drzwi, 
lampy, błotniki, ćwiartki, skrzynie biegów, półosie, zawiesze
nia, dach i tył do kombi, pokrywy, inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL ASTRA II: zderzak przedni. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), - 450 
zł. Goliszew, tel. 062/769-12-17 
OPELASTRA I : kolumny McPhersona, prawe. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 0503/95-16-90
OPEL ASTRA I : zderzak przedni (czarny, bez wzmocnienia 
na halogeny) - 80 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 
OPELASTRA, 1600 ccm, wtrysk: wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA i : zderzak przedni do wersji z klimatyzacją. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76,0607/43-68-10 
OPELASTRA: koła z oponami Continental 175/65R14.4 szt., 
cena 300 zł. Małomice, tel. 068/376-90-81,0606/55-66-92 
OPELASTRA KOMBI: zawieszenie - 250 zl. Nowa Ruda, tel. 
074/873-60-30
OPEL ASTRA I I : drzwi tylne prawe (5-drzwiowy). Strzelin, 
tel. 071/392-34-08
OPELASTRA, 1700 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 151, 
oclone, ceny pd 1.200 zł. Syców, tel. 062/785-35-53. 
0603/58-56-02*
OPEL ASTRA : felgi aluminiowe, oryginalne, stan b. dobry. 
Wrodaw, tel. 0502/37-31-55
OPEL ASTRA II KOMBI: reflektor lewy - 80 zl, klapa tylna - 
150 zł, błotnik przedni lewy • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
OPEL ASTRA: zderzak przedni czarny (2 szt.)-100 zł, zde
rzak tylny lakierowany HB-100 zł, zderzak tylny czarny (2 
szt.)-100 zł, reflektor przedni prawy- 80 zł, grill- 35 zł, klapa 
tylna- 100 zł, felga aluminiowa- 70 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
OPEL ASTRA : halogen próżniowy przedni prawy, -130 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-08-46
OPEL ASTRA KOMBI: zderzak tylny, listwa klapy tylnej oraz 
grilla. Wrocław, tel. 0607/41-39-32 
OPELASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA : klapa tylna, kierunkowskazy przednie, zde
rzaki. Wrodaw, tel. 0604/25-05-69 
OPEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASTRA I I : ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. 
Wrodaw, tel. 0602/80-01-02
OPELASTRA: zderzak przedni. Wrodaw, tel. 071/353-37-26, 
0609/48-98-57
OPEL ASTRA G : fartuchy przeciwbłotne, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 0600/21-87-88
OPELASTRA II : reflektory, halogeny, zderzak przedni, błot
nik lewy, drzwi przednie prawe, listwy na drzwi, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPEL ASTRA II, 1600 ccm, Ecotec: skrzynia biegów F-13, 
na części, komputer, pompa sprzęgła. Wrocław, tel. 
071/324-25-97
OPEL ASTRA I : błotniki, pokrywa silnika, grill. Wrocław, tel. 
0603/68-45-08
OPEL ASTRA: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
OPEL ASTRA : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
OPEL ASTRA: drzwi. Wschowa, tel. 0607/74-20-81 
OPELASTRA, 1988/91 r . : wszystkie części. Gorzów Wlkp., 
tel. 095/761-08-10
OPEL ASTRA II, 1989 r., 1400 ccm : klapa tylna, zawiesze
nia, tapicerka, silnik, chłodnica, lampa lewa, podłużnica pra
wa, skrzynia biegów, półosie i inne. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
OPELASTRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm :gowica, drzwi, bot
niki; zawieszenia, póosie, relingi dachowe, przeŃczniki, tylny 
zderzak, osprzjt silnika, tarcza + docisk. Lubad, tel. 
075/721-52-11
OPEL ASTRA, 1992 r.: reflektor prawy • 80 zł, ćwiartka przed
nia prawa -100 zł, podsufitka • 70 zł, kierownica - 70 zł, roz
rusznik - 80 zł, przeguby z półosiami - 35 zł/szt., wspomaga
nie (środkowe) - 80 zł, zbiorniczki. Legnica, tel. 0503/54-14-46 
OPEL ASTRA, 1992 r. : części tyłu, szyby, osprzęt, klapy. 
Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91 -08 
OPELASTRA 1,1992/97 r.: deska rozdzielcza, poduszki pow. 
i makiety, sensor, napinacze pasów pirotechn., ukł. wydecho
wy, McPhersony i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPELASTRA, 1993 r.: szyba' przednia, oś tylna (do kombi), 
kokpit (czarny), napinacze pasów, pompa paliwa oraz drzwi. 
Opole, tel. 0601/71-67-25
OPEL ASTRA, 1993 r. : różne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39 -
OPEL ASTRA, 1993 r.: maska (uszkodzona) - 60 zł, błotnik 
lewy - 70 zl, kierunkowskaz lewy (pomarańczowy) - 20 zł, 
pokrowce na siedzenia (czarno-turkusowe) - 50 zł. Ligota 
Piękna, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-70-98 
OPEL ASTRA, 1993 r. : głowica, błotnik tylny, McPherson, 
wahacze, kołyska, części silnika i błacharki, rozrusznik. Wro
cław, tel. 0609/37-27-17
OPEL ASTRA, 1993 r . : sprężyny, tarcza + dodsk sprzęgła, 
felgi stalowe, pompa ham., ćwiartka tylna, głowica, zderzak 
tylny, komputer, drzwi, McPherson, wahacze. Wrodaw, tel. 
0503/68-45-21
OPEL ASTRA, 1994 r.: zderzak przedni, sprężyny. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
OPELASTRA 1.1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużnice.
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zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na
grzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, dach, 
lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbiorniczki 
tapicerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL ASTRA, 1994/95 r.: zderzak przedni, atrapa, reflektor 
prawy, wentylator z obudową (1.8), drzwi tylne, klapy tylne, 
zderzaki tylne, podłoga bagażnika (kombi), szyba tylna pra
wa (kombi), alternator, podszybie, szyba szyberdachu, prze
łącznik świateł i inne. Wrodaw, tel. 071/354-10-43 
OPEL ASTRA, 1995 r. : tapicerka. drzwi, ukł. wydechowy, 
dach, do kombi, instalacja elektryczna. Lubań. tel. 
0609/41-29-35
OPEL ASTRA, 1996 r., turbo D : turbina. Leszno, tel. 
0603/37-35-55
OPEL ASTRA, 1996 r. : części przodu. Wrocław, tel. 
0503/94-96-22
OPELASTRA, 1996 r.: zderzak, atrapa, błotniki. Zielona Góra, 
tel. 0502/23-78-99
OPEL ASTRA, 1996 r.: lusterko lewe, -110 zł. Paczków, tel. 
0604/39-89-02
OPEL ASTRA 1,1997 r . : tylna belka, ćwiartki tylne, lampy, 
drzwi, fotele, tapicerki, plastiki i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
OPEL ASTRA, 1997 r . : maska przednia, -150 zl. Wrocław, 
tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
OPEL ASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik
Isuzu, skrzynia biegów, półosie, - 3.600 zł. Strzelin, tel.
071/392-21-10,0602/24-82-22
OPEL ASTRA. 1999 r. : drzwi prawe tylne. Kłodzko, tel.
0606/46-16-93
OPELASTRA II. 1999 r., 2000 ccm, 16V diesel: różne częśd 
mechaniczne i blacharskie. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1600 ccm : .kołyska’  zawieszenia 
przedniego. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r . : drzwi tylne, lewe i prawe, 
półosie, stabilizator, listwa kierownicza, kolumny McPherso
na. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
OPEL ASTRA II, 2000 r . : wzmocnienie czołowe, reflektory 
przednie, błotnik lewy przedni, drzwi przednie i tylne lewa stro
na. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
OPEL ASTRA, KADETT GSI, 1993 r„ 2000 ccm.16V: kom
puter silnika (znacznie podnoszący jego moc), - 400 zł. Wro
daw. tel. 071/364-54-28
OPELASTRA, OMEGA, VECTRA, 1998/01 r„ 2000 ccm, 16V 
: miska olejowa (Astra), głowica, blok, tłoki. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32 
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, 
u l. S trzegom ska 2/4, te l. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81012801

OPEL ASTRA, KADETT. 1991/95 r . : części używane. Wro
daw. tel. 071/372-87-60
OPEL ASTRA/VECTRA KOMBI. 1994 r.. benzyna :1600/1800
cm3, wszystkie częśd z demontażu - po odprawie celnej.
58-500 Jelenia Góra, tel. 0604/46-34-26
OPEL CALIBRA : reflektory i inne. Bystrzyca Kłodzka, tel.
0501/10-98-53
OPEL CALIBRA: wyposażenie deski rozdzielczej, przełącz
niki świateł itd., kierów, z poduszką, taśmą i sensorem, napi
nacze pasów pirotechn. i inne. Jelcz-Laskowice, tel: 
071/318-67-18
OPEL CAUBRA: felgi aluminiowe 15", - 650 zł. Legnica, tel. 
0501/61-84-47
OPEL CALIBRA: lampy, oblachowanie. klapa tylna kpi. i inne. 
Wrodaw, tel. 0601/95-16-78
OPEL CALIBRA, 1992 r . : silnik, skrzynia biegów (5), zawie
szenia, maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, tapicerka, 
drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dachowe i inne. 
Lubin, tel. 0604/81-71-50
OPEL CALIBRA, 1992 r. : kpi. zderzak tylny, lampy tylne, 
szyba lewa, boczna, skrzynia biegów, półosie, alternator, roz
rusznik, pompa ABS, chłodnica klimatyzacji, zbiornik paliwa, 
przekł. kierownicy i inne. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CAUBRA, 1992 r., 2000 ccm 4x4: drzwi, dach, błotniki 
tylne, szyby, nakładki progowe, deska, wahacze, kołyska sil
nika, lampy tylne, klapa, zderzak, zbiornik paliwa, wał, ABS, 
licznik, nagrzewnica, skrzynia biegów, pompa wspomagania, 
częśd silnika. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL CAUBRA, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, 
podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, 
relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
OPEL CAUBRA, 1993 r.; silnik 2.016 V, skrzynia, inst., tapi
cerki, szyby i dużo innych części. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
OPEL CAUBRA, 1996 r„ 90 tys. km, 2000 ccm, benzyna : 
błotnik tylny prawy, klapa tylna, pas tylny, silnik, poduszki 
powietrzne + sensor, elementy zawieszeń i inne. Legnica, tel. 
0501/61-84-47
OPEL CALIBRA, VECTRA, 1988/01 r. : skrzynie biegów 
manualne i automatyczne, również wersje 4x4, części do 
skrzyń biegów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w godz. 8-20 
OPEL CORSA : zderzak tylny, stabilizator. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
OPEL CORSA B combo: deska rozdzielcza z pełnym wypo
sażeniem, poduszki pow. i makiety, napinacze pasów piro
techn. i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL CORSA, 1000 ccm, ECOTEC: różne częśd z demon
tażu, silnik na częśd. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
OPEL CORSA : reflektory, maski, zderzaki, błotniki, zawie
szenie i inne. Prusice, tel. 071/312-54-64 
OPEL CORSA B : maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
OPEL CORSA A : przekł. kierownicy. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
OPEL CORSA: lustero prawe z wkładem, stan b. dobry, • 80 
zł. Wrocław, tel. 071/372-89-12 
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błot
ników. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA B : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 , Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL CORSA, 1984 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
074/867-21-48 do godz. 16
OPEL CORSA, 1987 r . : szyba tylna, zamek. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r. : lampy tylne. Głogów, tel.
076/834-50-48,0605/91-09-77
OPEL CORSA, 1989 r. silnik 1,2i, maska, klapa tylna, szyby,
drzwi (model 5-drzwiowy), lusterka, kolumny McPhersona,
półosie, lampy, zderzaki. Prochowice, tel. 076/858-51-95,
0604/79-36-63,0606/64-70-54
OPEL CORSA, 1990 r . : skrzynia biegów 151. Kłodzko, tel.
0606/46-16-93
OPEL CORSA, 1992 r . : silnik 1200, reflektory, tylne drzwi, 
maska, dach 3D, tylne i przednie błotniki, szyby, ukł. wyde
chowy, monowtryski, elektronika, piasty, tarcze, zderzak tyl
ny, chłodnica, wnętrze, fotele, konsola, zamki. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
OPEL CORSA, 1992 r.: zderzaki, listwy na błotniki. Wrocław, 
tel. 0604/25-05-69
OPEL CORSA B, 1993/00 r. 3-drzwiowy: prawe i lewe drzwi - 
150 zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/321 -34-97 
OPEL CORSA B, 1994/99 r., 1400 ccm : silnik, skrzynie bie
gów, el. zawieszeń, drzwi, konsole, tapicerki, siedzenia, po

duszki pow., bak, plastiki, nagrzewnica, ukl. kierów., układ 
wydechowy. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
OPEL CORSA B. 1995 r . : felgi stalowe, szyby, lusterka, re
flektory, komputer, drzwi, ćwiartka, szyba przednia, miska ole
jowa, głowica, McPhersony, dach, błotnik tylny, zderzak tylny. 
Wrodaw, tel. 0503/68-45-21
OPEL CORSA B, 1996 r.: belka pod chłodnicę, błotnik przed
ni lewy, chłodnica, lampa tylna prawa, nadkole lewe, reflektor 
prawy, silniczek reflektora, emblematy, kostki reflektora. Wro
daw, tel. 071/784-59-16
OPEL CORSA, 1998 r. : drzwi. Lwówek śląski, tel. 
075/782-51-76,0607/43-68-10 
OPEL CORSA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik 
Isuzu, skrzynia biegów, półosie, - 3.600 zł. Strzelin, tel. 
071/392-21-10,0602/24-82-22 
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r.: częśd z rozbiórki. Trzeb
nica, tel. 071/312-53-41
OPEL FRONTERA : grill, nowy model. Oława, tel. 
071/313-24-19
OPEL FRONTERA: drzwi tylne prawe, błotniki. Prusice, tel. 
071/312-54-64
OPEL KADETT KOMBI, SEDAN 3-drzwiowy, 5-drzwiowy: 
drzwi, lampy, skrzynie biegów, półosie, pokiywy, szyby, 
wzmocnienie czołowe z podłużnicami, chłodnica, półosie, 
zderzaki, silnik na części, 1600 ccm D. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL KADETT PICK-UP, 1800 ccm : silnik, stan idealny • 
450, klapa tylna i inne. Borów k. Strzelina, tel. 0605/62-89-20 
OPEL KADETT: silnik 1800 ccm, ga+nikowy, dokumentacja, 
siedzenia, ponadto różne częśd (oprócz szyb i błacharki). 
Chojnów, tel. 0608/45-82-31
OPEL KADETT : skrzynia biegów (4) -100 zł. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
OPEL KADETT : skrzynia biegów (5) do silnika 1.6-1.8 E, - 
450 zł. Goliszew. tel. 062/769-12-17 
OPEL KADETT, benzyna, diesel: zbiornik paliwa kpi., repe- 
raturki błotników, szyby boczne tylne, uszczelki, nagrzewni
ca, inst. elektryczna, silnik wycieraczek, zbiorniczki płynów, 
podszybie, listwy ozdobne, panel kontrolny (Gsi) i inne. Jele
nia Góra, tel. 0607/15-57-78
OPEL KADETT D, E , Ascona C, Corsa A: różne częśd. Jele
nia Góra, tel. 0609/26-96-78
OPEL KADETT 1.3,1.3 s (automatic), 1.2 OHC, 1.6 SH, 1.4 i: 
silniki, skrzynie biegów, lampy, szyby i inne (odone, gwaran
cja). Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18,0601/78-25-72 
OPEL KADETT: silnik 1300,1400,2000,1600 ccm diesel, 
skrzynia biegów, zawieszenie i inne. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
OPEL KADETT, 1800 ccm : odony silnik, komputer, drzwi, 
chodnica, licznik, botniki. Lubad, tel. 075/721-52-11 
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna: silnik kompl., uzbrojo
ny,- 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5) 
F-13, - 400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm: różne częśd. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
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OPEL KADETT .łezka’: drzwi, maska, klapa, zamki, podno
śniki szyb. Poniatów, tel. 0607/36-85-64 
OPEL KADETT : refl. przednie, stan b. dobry • 200 zł. Stary 
Ujazd, gm. Ujazd Śląski, woj. opolskie, tel. 0608/79-85-70 
OPEL KADETT, 1600 ccm, El mono : wałek rozrządu -150 
zł, aparat zapłonowy -170 zł, moduł - 30 zł, monowtrysk - 
200 zł, sprzęgło, blok, udokumentowane pochodzenie. Strze
lin, tel. 0503/05-05-48
OPEL KADETT GSI, 1800 ccm : skrzynia biegów (5), gwa
rancja, stan b. dobry - 220 zł, wloty, głowica, wtryski, kolekto
ry, cewki, komputer ♦ kable, aparat wtryskowy, wszystkie czę
ści z komory silnika. Ścinawa, tel. 076/843-67-04 
OPEL KADETT KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice role
ty, siatka grodziowa, relingi dachowe. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
OPEL KADETT, 2000 ccm : wałek rozrządu, -100 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-32-80,0008/83-17-13 
OPEL KADETT: drzwi lewe przednie,' - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
OPEL KADETT KOMBI: zderzak tylny, chłodnica. Wrocław, 
tel. 0604/25-05-69
OPEL KADETT, benzyna : wszystkie częśd. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
OPEL KADETT : zderzak tylny i przedni. Wrocław, tel.
071/353-37-26,0609/48-98-57
OPEL KADETT, 1600 ccm :silnik, - 1.000 zł. Wrocław, tel.
351-10-29
OPEL KADETT C, 1979 r.: lampa tylna, lewa, - 40 zł. Głucho
łazy, tel. 0601/55-99-47
OPEL KADETT D, 1980/84 r., 1300 ccm, benzyna: instalacja 
elektryczna 40 zł, kolumna kierownicy kpi. 40 zł, stacyjka 40 
zł, lampy, tapicerka, siedzenia, drzwi, klapa, zawieszenie i 
inne. Bolesławiec, tel. 075/734-34-00,0608/86-87-34 - 
OPEL KADETT, 1980/91 r . : różne części z demontażu, bla
charskie i mechaniczne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
OPEL KADETT KOMBI, 1980/91 r„ 1300 ccm: błotniki, drzwi, 
zderzaki, bak, skrzynia biegów 141, silnik, rozrusznik, chłodni
ca, alternator, szyby i inne. Wrodaw, tel. 0609/20-08-47, 
0609/02-67-37
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, rozrusznik, chodnica z wentylatorem, pokrywa silnika, 
tylna szyba, wszystkie cz)Ści w stanie b. dobrym. Bogu- 
szów-Gorce, tel._074/844-73-17,0608/22-82-64 
OPEL KADETT, 1982 r. 1.3 E, 1.6 D: częśd silników, skrzy
nie biegów. Wałbrzych, teł. 074/847-87-99 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: części 
nadwozia, silnik i skrzynią biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
OPEL KADETT, 1983 r.: dużo częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: silnik bez głowicy, 
z dokumentacją - 750 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
OPEL KADETT, 1984 r . : szyby, tapicerki, zderzaki, zacisk 
ham. + tarcze, wózek tylny, liczniki, skrzynia biegów, spręży
ny, maska, listwa kier., inne części z rozbiórki - od 15 zł. Lu
bań, tel. 0607/74-00-81
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm: silnik, do remontu -120 
zł, wałek rozrządu -100 zł, alternator - 50 zł, aparat zapłonu - 
50 zł. Oleśnica, tel. 0603/31-30-30 
OPEL KADETT, 1984/91 r., 1300 ccm, OHC : klapę tylną z 
szybą -150 zł, drzwi z szybami (2-drzwiowy) -100 zł/szt., 
zderzak tylny - 60 zł, lampy tylne - 50 zł/szt., chłodnicę, wały, 
korbowody, tłoki, pompy wody i oleju, zawieszenie tylne. Zło
toryja, tel. 0606/11-91-95
OPEL KADETT E, 1985 r. automatic: różne częśd z demon
tażu. Zielona Góra, tel. 0605/96-34-52 
OPEL KADETT, 1985/90 r., 1300 ccm, wtrysk kombi i zwykły 
: błotniki, maski, zderzaki, klapa tylna, zawieszenie przednie 
i tylne, komputer, drzwi, oś tylna, rozrusznik, alternator, apa
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rat zapłonu, lampy; skrzynia biegów (5), ukł. kierowniczy i inne. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-23, 075/784-30-87, 
0602/36-34-97
OPEL KADETT GSi, 1985/91 r . : różne części z demontażu; 
blacharskie i mechaniczne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
OPEL KADETT, 1985/91 r . : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatu- 
ki błotników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1985/91 r . : skrzynia biegów (5), lampy, roz
ruszniki, belka tylna, tarcze, zderzaki, kokpit, wahacze, błot
niki, docisk, zegary, halogeny i inne. Wrocław, tel. 
0607/40-42-95
OPEL KADETT, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r. .łezka': dach ze słupkami i 
szybami tylnymi, drzwi prawe uzbrojone, nagrzewnica, wen
tylator. linki, pasy bezwł., konsola przednia z pedałami, inst. 
tylna, listwy drzwiowe, uszczelki drzwi oraz silnik (1.3 E, stan 
b. dobry) - 450 zł. Wrocław, tel. 071/344-81 -91,0503/78-88-26 
OPEL KADETT. 1986 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynię 4-bie-. 
gową, półosie, przekładnię kierownicy, zderzak tylny, lampy 
tylne, rozrusznik, drzwi, inne - od 10 zł. Bielawa, tel. 
0607/44-88-17
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, OHC .łezka", 3-drzwio- 
wy: różne części z demontażu, skrzynia biegów (5), dach z 
szyberdachem, klapa tylna, zderzak tylny, lampy tylne. Le
gnica, tel. 0603/51-91-02
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik do re
montu, aparat zapłonowy (1,3 E), głowica i rozrusznik (1,6 
E), klapa silnika, tylna klapa do kombi z szybą i wycieraczkN. 
Nowa Ruda, tel. 074/871 -82-06 
OPEL KADETT, 1986 r . : silnik + osprzęt, skrzynia biegów, 
zawieszenia, lampy, chłodnica, drzwi, koła, fotele,-mosty, bel
ki, półosie, szyby, inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów i inne. Żary, tel. 068/375-98-29 
OPEL KADETT, 1986/91 r. 1.3,1.4,1.61: stacyjka, skrzynie 
biegów F-10, F-13 - 350 zł, sprzęgło, półosie, hak, głowica, 
lampy, lusterka, zderzaki, chłoidnica, komputer, zamki. Bytom 
Odrzański, tel. 0603/20-27-12
OPEL KADETT, 1987 r.: drzwi, lampy, tylna klapa, fotele, błot
niki, zawieszenie i inne. Chojnów, tel. 076/818-12-08, 
0602/58-63-39
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), stan dobry, - 1.600 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0603/62-43-36 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm: różne części. Jele
nia Góra, teł. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r.: skrzynia biegów, silnik i inne. Lubin, 
tel. 076/844-76-98
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm: silnik + skrzynia biegów
(4) - 600 zł, drzwi prawe przednie i tylne, uzbrojone • 150 
zl/szt. Lwówek Śląski, tel. 075/78244-13 
OPEL KADETT, 1987 r . : drzwi, klapa tylna, fotele, błotniki, 
skrzynia biegów (4), automatyczna, zawieszenie, sprzęgło i 
inne. Chojnów, tel. 076/818-12-08,0602/58-63-39 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: różne części z 
rozbiórki oprócz silnika, wersja 5-drzwiowa. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73,0607/70-42-41 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: zderzaki, lam
py, błotniki, chłodnica, alternator i inne. Świdnica, tel. 
0607/11-84-65
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
półoś, tylna belka kpi., zbiornik paliwa, drzwi boczne przed
nie, zderzak tylny i inne. Wrocław, tel. 0601/15-67-03 
OPEL KADETT, 1987 r„ 1300 ccm, benzyna : silnik kpi. z 
dokum. lub bez, stan b. dobry - 400 zł. Wykroty, gm. Nowo
grodziec, tel. 0502/33-76-60
OPEL KADETT, 1987/91 r., 1400 ccm. 1600: silnik, skrzynia 
biegów, amortyzatory, wahacze, tylna oś, drzwi, błotnik, pasy 
bezwł., nagrzewnica, pompa wtryskowa, felgi, hak, chłodnica 
i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
OPEL KADETT E, 1988 r.. 85 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
silnik kpi., skrzynia biegów (5), rozrusznik. Gromadka, woj. 
legnickie, tel. 0602/88-08-99
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 1600 ccm, ^zawieszenie 
przednie i tylne, McPhersony, wahacze, skrzynia biegów (5), 
pompa paliwa, pompa hamulcowa, tarcze hamulców, drzwi. 
Świerzawa, tel. 0606/76-31-85 
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 GSi, 19881. : różne części z demontażu, za
wieszenia, tapicerka, szyberdach, alternator, inne. Gostyń, tel.' 
0607/75-42-70
OPEL KADETT, 1988 f., 1600 ccm, diesel: siJnik, skrzynia 
biegów, szyby, drzwi, inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm automatic, 3-drzwiowy: 
różne części z demontażu, blacharka. Legnica, tel.' 
0603/51-91-02 ‘
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie -120 zł, skrzynia biegów1 (4) - 80 zł, klapa tylna -120 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 f  
OPEL KADETT, 1988 r . : błotnik przedni, reflektor prawy, ki- 
runkowskaz prawy, chłodnica. OłaWa, tel. 071/313-24^19, 
0609/29-06-37
OPEL KADETT, 1988 r„ 1600 ccm: silnik ze skrzynią biegów 
+ osprzęt, stan b. dobry, 9krzynia 4-biegowa, udokumento
wane pochodzenie, f  1 200'zł. Piątek Mały, gm. Stawiszyn, 
tel. 0608/38-48-04,0503/58-27-99 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 74 tys. km, 1600 ccm, die
sel, : zbiornik paliwa, rozrusznik, alternator, zderzaki, klapa, 
szyby (3-drzwiowy), McPhersony, zawieszenie. Świerzawa, 
tel. 0606/76-31-85
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1300 ccm: kolumna McPher
sona prawa, przekładnia kierownicza, komputer, serwo, tylna 
szyba, szyberdach, prawe przednie drzwi, kpL siedzeń, wy
kładzina dywanowa, pompa wtryskowa do 1.6 D, nagrzewni
ca, skrzynia biegów 141 na części i inne. Wrocław, tel. 
071/325-97-44,0605/10-83-10 
OPEL KADETT, 1988 r., 94 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów (5), alternator, rozrusznik, kolektor, filtr pow. 
Złotoryja, tel. 076/878-60-48,0605/07-59-11 
OPEL KADETT, 1988/91 r. 1300, 2000 ccm: kanapa tylna 
(kombi), drzwi, klapa tylna, błotnik prawy, lampy tylne, zde
rzak tylny, półosie, szyby boczne, zbiornik paliwa, wlew, wa
hacze, przełączniki, wykładziny, boczki, felgi aluminiowe. 
Wrocław, tel. 0502/99-42-79
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r„ 1300 ccm : różne części 
mechaniczne i blacharskie, lampy - 50 zł/szt. oraz lusterka. 
Głogów, tel. 076/834-50-48,0605/91 -09-77 
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik, -1.200 żł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
0609/44-33-28
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm: lampy tylne przyciemnia
ne, wałki rozrządu, alternator, rozrusznik, pompa hamulco
wa, zaciski hamulcowe, tarcze hamulcowe, bębny tylne ha
mulcowe, pompa paliwa elektryczna, komputery, pompa wtry
skowa do poj. 1.6 diesel, cewki, dmuchawa i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/734-66-35 po godz. 20 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm: stacyjka, skrzynia bie
gów - 350 zł, rozrusznik, kolumna kierownicy, alternator, pół
osie, sprzęgło, hak, chłodnica, wałek rozrządu, zderzaki, apa
rat zapłońu, gaźnik, lusterka i inne. Bytom Odrzański, tel. 
0603/20-27-12
OPEUKADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: moduł zapło
nu, drzwi, szyby boczne, wahacze, ukł. wydechowy środko
wy (od kolektora), kolumna kierownicy, lampy przednie; atra
pa, piasta, McPherson, .elementy wnętrza, tylna belka i inne. 
Kłodzko, tel. 074/868-75-94

OPEL KADETT SEDAN, 1989 r.: skrzynia biegów F10,3 szt. 
drzwi. Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL KADETT, 1989 r.: drzwi - 70 zł, maska - 80 zł, klapa 
60 zł, zderzaki - 30 zł, wzmocnienie czołowe - 70 zł, lampy 
przednie - 80 zł, tylne - 35 zł, belka tylna • 100 zł, gaźnik, 
moduł - 100 zł, plastiki i wiele innych. Oława, tel. 
0602/59-10-73
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r. 1.3 i 1.6: skrzynia biegów 141 
i 151, maska, dach, wzmocnienie czołowe, ćwiartki, silniki, zde
rzaki, drzwi, głowice, lampy, wszystkie szyby, części silnika, 
kierunkowskazy, chłodnice, koła, zbiornik paliwa, gaźnik, błot
niki, przeguby, McPhersony, wahacze. Piława Górna, tel. 
0600/74-26-53, 0604/94-06-88 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r . : klapa bagażnika nowa, ku
piona wserwisie,-—6G0-zł.Wrecław;4elrQ604/20-48-62—  
OPEL KADETT, 1990 r . : konsola, podstawa pod konsolę 
(GSI), skóra na lewarek, alternator Bosch 45 A. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-02-76
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: silnik kompl., 
uzbrojony, * 750 zi. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk : skrzynię 5-bie- 
gową, zawieszenie, szyby, szyberdach, drzwi, błotnik, kom
puter, kadłub silnika, udokumentowane pochodzenie, ukł. wtry
skowy, licznik, zbiornik paliwa. Namysłów, tel. 0602/51-70-03 
OPEL KADETT, 1990 r. :drzwi, silnik 1,3E, 1,4i, skrzynia bie
gów, półosie, kolumny McPhersona, klapa tylna, błotniki tylne 
i przednie, oś tylna, lampa, maska, kierunkowskazy, pompy 
paliwa, komputer do 1,4i, felgi, zderzaki, rozruszniki. Procho
wice, tel. 076/858-51-95,0604/79-36-63,0606/64-70-54 
OPEL KADETT, 1990 r., 92 tys. km: rozrusznik • 50 zł, alter
nator - 60 zł, samoregulatory zaworów • 10 zł/szt., tłoki + kor
bowody + pierścienie • 80 zł, sprzęgło - 70 zł, gaźnik • 60 zł, 
inne części. Świebodzice, tel. 074/854-38-58,0602/75-88-68 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, stan b. dobry. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk 2-drzwiowy: drzwi, 
błotniki przednie, silnik i inne. Żarków k. Krosna Odrzańskie
go, tel. 068/391-33-28
OPEL KADETT S, 1991 r. : lampa prawa przednia, szyby 
boczne, 3-drzwiowy, fotele przednie, ukł. wydechowy, osprzęt 
silnika 1,4-1,6 (pompa wtrysku diesel), opony, lusterka ze
wnętrzne i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r.. 98 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna : silnik z dokum., skrzynia biegów, zawiesz., piasty, pół
osie, tarcze, zaciski, maska, błotniki, wzmocnienie przednie, 
drzwi, klapa tylna i inne. Legnica, tel. 0607/37-55-76 
OPEL KADETT), 1991 r., 1600 ccm, benzyna: błotnik lewy, 
maska silnika, szyberdach, drążki z końcówkami, sprężyny, 
oś tylna, bębny, półoś lewa z przegubem, wahacze, stabiliza
tor, kierunkowskazy.., tel. 0604/73-52-14 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r.: szyba tylna. Polanica Zdrój, 
tel. 0502/40-91-08
OPEL KADETT, 1991 r„ 1400 ccm, wtrysk, 1600, : silnik, 
skrzynia biegów (F-10, F-13), półosie, zwrotnice, pokrywa 
bagażnika ze spoilerem, podszybie. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblacho
wanie, silnik i inne. Prusice, tel.D717312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, CORSA, 1990/98 r . : blacharka, szyby, za
wieszenie, zderzaki, różne części z demontażu. Dzierżoniów, 
tel. 0608/77-92-49
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA: różne części blacharskie 
i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, REKORD : silnik, skrzynia biegów i inne. 
Prusice, tel. 0606/40-03-11
OPEL MANTA: drzwi, klapę tylną, zbiornik paliwa, most tyl
ny, zawieszenie przednie, sprężyny obniżające • od 30 zł. 
Pokój, tel. 0608/20-21-09
OPEL MANTA, 1980/86 r., 2000 ccm, benzyna: różne części 
z domontażu. Wrocław, tel. 0607/12-14-08 
OPEL MONZA, : kpi. prawe drzwi z lustrem, tylny spoiler, 
boczne szyby tylne, skrzynia biegów (5). Legnica, tel. 
0602/23-29-81
OPEL OMEGA B KOMBI, 2000 ccm, 16V: kpi. zawieszenia, 
osprzęt silnika, drzwi tylne lewe, lampa prawa, plastiki, belka 
do zderzaka, sąda lambda i inne, możliwa wysyłka. ., tel. 
0603/10-18-70
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B : felgi aluminiowe + śruby. Henryków, tel. 
074/810-51 -10,0604/44-17-69 
OPEL OMEGA A : kierów, z poduszką, taśma, sensor, napi
nacze pasów pirotechn. i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL OMEGA KOMBI: klapa tylna. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-63-76
OPEL OMEGA B, C : refl. ksenonowe - 2.000 zł/kpi. Niemo
dlin, tel. 0604/82-52-39
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA B, 3Ó00 ccm, 6V: tylny wózek, wahacz tylny, 
lewy, kolektor ssący, koła rozrządu, inst. elektr., zamki drzwi. 
Oława. tel. 071/313-24-19.0609/29-06-37 
OPEL OMEGA B : różne części. Prusice, tel,-0606/40-03-11 
OPEL OMEGA : zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL OMEGA, 2000 ccm, wtrysk : głowica kpi., wentylator, 
licznik, tapicerka drzwi (jasna), relingi dachowe, plastiki wnę
trza, kolumny McPhersona, zwrotnice, kolumna kierownicy ze 
wspomaganiem, drążki. Sobótka, tel. 071/390-34-35, 
0601/72-40-04
OPEL OMEGA: 4 opony zimowe Barum-Continental 195x65 
R15, oraz 3 felgi stalowe 6J15". Świdnica, tel. 0608/02-45-68 
OPEL OMEGA A SEDAN : klapa tylna, spoiler, drzwi prawe. 
Świdnica, tel. 074/852-45-26.0605/24-77-53 
OPEL OMEGA A : zawieszenie tylne kpi., most tylny, wał, in
stalacja, sterowniki, chłodnice, wentylatory, tapicerka, siedze
nia, drzwi, licznik. Wołów, tel. 0601/05-55-40 
OPEL OMEGA B KOMBI, 2000 ccm, 16V : zawieszenia kpi. 
Wrocław, tel. 0603/10-18-70
OPEL OMEGA A, B : drzwi, błotniki, zderzaki, zawieszenie 
przednie i tylne, różne części, dach (A, sedan, kombi). Wro
cław, tel. 0603/63-17-70
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59r21-76 
OPEL OMEGA B poj. 2.5 TDS, 2.0: różne części mechanicz
ne i blacharskie, poduszki pow. i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
OPEL OMEGA B : reflektory ksenonowe, stan idealny, kpi, •
1.800 zł. Wrocław, tel. 0601/77-12-97 
OPEL OMEGA : silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedze
nia, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA B : zderzak przedni nieuzbrojony, chłodnica 
wody, silnik wentylatora wody, wentylator do klimatyzacji z 
obudową, lampa prawa na klapę. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
OPEL OMEGA B : drzwi. Wschowa, tel. 0607/74-20-81 
OPEL OMEGA B, C : reflektory soczewkowe i ksenonowe • 
500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
OPEL OMEGA A, 2400 ccm, benzyna : zawieszenie tylne, 
kołyska, zbiornik paliwa, relingi dachowe, komputery, chłod
nica, maska silnika, błotniki, lampy, drzwi i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-79-13
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ćcm : silnik, skrzynia biegów, 
blacharka i inne z demontażu. Żary, tej. 0608/35-00-89 
OPEL OMEGA, 1987/91 r., 2400 ccm : elementy blacharki, 
lampy, tapicerka, fotele, felgi -15 cali z oponami, stan b. do
bry, i wiele innch części. Lęgnia, tel. 0607/29-31-71 ••:

OPEL OMEGA KOMBI, 1987/91 r. : części silnika 1,8 oraz
2,0, głowica, klapa, zderzak tylny^drzwi, błotniki, kierunkow
skazy, zegary, kokpit, przełączniki; przekł. kierów, i inne. Wro
cław, tel. 0607/40-42-95
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/91 r., 3000 ccm: silnik + osprzęt, 
skrzynia biegów (5), oblachowanie, lampy, zawieszenie, pla
stiki i inne, możliwa wymiana. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62*06
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk: zawieszenie, szy
by, el. lusterka, most z półosiami. rozrusznik, światła tył, szczę
ki, drzwi prawe, tarcze, stacyjka, skrzynia biegów, zderzak 
tylny, komputer, felgi stalowe 14", itd. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-90-21
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
-biegów,-ezęśei-karoserii.meebaniezne-i 4nne- Jelenia Góra;- 
tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : części z roz
biórki lub cały samochód na części. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/484-57-35
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk,: wspomaganie, 
szyba tylna ogrzewana, welurowa tapicerka, szyberdach, 
zamek centralny, stan dobry, wszystkie części z rozbiórki. 
Wrocław, tel. 071/781-72-13
OPEL OMEGA. 1988 r., 1800 ćcm, benzyna : silnik, osprzęt 
silnika, drzwi. Wrocław, tel. 0600/42-96-91 
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tei. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA. 1988/91 r. :głowica 1800, 2000, 2600 dual, 
amortyzatory, drzwi kompletne, zderzak, błotniki, stacyjka,' 
chłodnica 2,Ol, zaciski, roleta, itp, tanio. Marcin Wańtuch,
59-700 Bolesławiec, ul. Jana Pawła II33/1, tel. 075/732-86-11 
do godz. 10,0604/91-44-76
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 3000 ccm, 12V: silnik i skrzy
nia biegów (5) z osprz)tem, dach, relingi, roleta, siatka, fote
le, plastiki, komputer, ABS, przekadnia kierownicza ze wspo
maganiem, drzwi, botniki, ąwiartki, kpi. klimatyzacja, podno
śniki elektryczne, zawieszenia, most, wa. Kamienna Góra, 
tel. 075/746-24-92.0604/21-86-49 
OPEL OMEGA. 1989 r., 2300 ccm, turbo D : głowica, korbo
wody. szyberdach, tłoki, silnik po remoncie, wałek rozrządu, 
zderzak tylny, chłodnica, zawieszenie przednie i tylne, tapi
cerka i inne. Lubin, tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm: wtryski, przepływomierz, 
komputer, ABS, alternator, sprzęgło, pompa paliwa, tylne za
wieszenie, kpi. wnętrze, czarna welurowa tapicerka, ukł. kie
rowniczy, zegary, przełączniki kierownicy, lewarek zmiany 
biegów, serwo, lewa piasta, amortyzator przedni. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1989 r . : .wszystkie części. Środa Śl., tel. 
0603/74-96-57
OPEL OMEGA, 1989 r . : silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, mosty, belki, szyby, drzwi, maska, błotniki, zderzaki, pół
osie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL OMEGA, 1989 r. : drzwi prawe kpi. • 300 zł, inne. Wro
cław, tel. 071/363-43-30
OPEL OMEGA, 1990 r., 212 tys. km, 2300 ccm, TD: części 
silnika i inne. Kuźnica Trzcińska, gm. Trzcinica, tel. 
062/781-53-33,0602/19-22-50 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, 1800 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5), silnik, zawieszenia, most tylrfy, przekł. kierow
nicy, zbiornik paliwa, ABS, błotniki, klapa tylna, szyberdach i 
inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60,0601/71 -02-84 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.: lampy przednie, lampy tylne 
(limuzyna). Namysłów, tel. 077/410-26-71,0502/13-02-75 
OPEL OMEGA A, 1990 r . : błotnik, drzwi/chłodnica, półosie, 
komputer. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.; 1800 ccm: rozrusznik, pom
pa ABS, silnik wycieraczek, pompa hamulcowa, silnik wenty
latora dmuchawy, McPhersony, sprężyny, piasty, pedały, 
przekł. kierownicy, schowek, moduły, komputer, pasy, plasti
ki, przełączniki wnętrza, szyby, centralny zamek, silnik wy
cier. Wrocław, tel. 0600/66-31 -05 
OPEL OMEGA. 1990 r.. 2000 ccm. wtrysk: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.: klapa tylna kpi., lampy tylne, 
drzwi, chłodnica, skrzynia biegów autom., pompa wspoma
gania, szyby tylne boczne, od 100 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-33-39 po godz. 21
OPEL OMEGA, 1991 r. :si!nik 2.0i, skrzynia bbiegów - auto
matic, tylny most, półosie, wachacze, tylne płotniki (sedan), 
drzwi, tłumik, zbiornik i pompa paliwa, dach *  szyberdach, 
zamki, tylna szyba, tylny most i wachacze do kombi. Procho
wice, tel. 076/858-51-95,0604/79-36-63,0606/64-70-54 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r . : komputery, tapicerka, kie
rownica, konsola, licznik, linki, zamki, klamki, konwenter do 
automat, skrzyni biegów, sHniczek nagrzewnicy, zaciski, pla
stiki, uszczelki, kolumna kierownicy, zbiorniczki, zawieszenie 
tylne, przełączniki pod kierownic sterowniki centralnego zam
ka. Wrocław, tel. 349-50-22
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm,, 2600, benzyna : skrzy
nia biegów automatyczna, silniki, zderzaki, szyby, elementy 
instalacji elektrycznej. Zielona Góra, tel. 068/324-61-57, 
0603/17-87-34
OPEL OMEGA, 1991 r: : części z rozbiórki oprócż przodu. 
Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r.: roleta bagażnika, maska sil
nika, lusterka zewnętrzne, listwy na drzwi i nad tylny zderzak. 
Namysłów, tel. 077/410-26-71.0502/13-02-75 
OPEL OMEGA KOMBI-SEDAN. 1992 r.: silniki 1800/2000 E. 
drzwi, szyby, maska, błotniki, kierunkowskazy, chłodnica, fo
tele, wnętrze, koła 14/15, ABS, elektronika, most, tarcze, za
ciski, dach, błotniki, ćwiartki przód i tył, konsola, zamki, inne. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm: skrzynia biegów (5), gło
wica kpi., wspomaganie, siedzenia welurowe, drzwi lewe, 
maska tylna, zderzak i inne. Wrocław, tel. 071/789-17-78 
OPEL OMEGA, 1992/93 r., 2400 ccm : elementy blacharki, 
szyby, zawieszenie, silnik i inne. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2600 ccm Dual Ram, perłowo śliw
kowy: karoseria, szyberdach el. otwierany, drzwi (4 szt.), kla
pa tylna, tapicerka kpi., silnik, skrzynia biegów, wał, most, 
zawieszenie przednie i tylne, komputery, deska rozdz,, czuj
niki ABS-u, inst. elektryczna, listwy, plastiki i inne części. Zgo
rzelec, tel. 075/777-65-55,0605/64-65-63 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm: zawieszenie tyl
ne, wtryskiwacze, przepływomierz, komputer, ABS, alterna
tor, sprzęgło, pompa paliwa, kpi. wnętrze, czarna welurowa 
tapicerka, pompa ABS, serwo, plastiki, stacyjka, przełączniki 
kierownicy, lewarek zmiany biegów, lewa piasta, amortyza
tor. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 -
OPEL OMEGA, 1993 r. 2.0.2.4 i 3.0: dach, drzwi prawe, kla
pa, głowica, lusterko, chłodnica, skrzynia biegów, wał, przekł. 
kierownicy, szyby boczne i tylna, rozrusznik, alternator, prze
pływomierz, ABS, kołpaki. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL OMEGA, 1995 r . : ćwiartki przednie, słupki przednie. 
Lubin, tel. 0502/63-02-35
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2500 ccm, TDS: głowica kpi,-1.400 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-19-92,0604/43-83-08 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r.: blachy, zawieszenia, most 
tylny, układ wydechowy, ABS, poduszka pow. (kierowca i pa
sażer), sensor, lampy, półosie, silnik MV6 i inne. Jelenia Góra, 
tel. 0605/91-68-69
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, V6 : ćwiartki 
tylne, drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konso
la, poduszki pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, 
instalacja, napinacze, ukł. kierowniczy, półosie, wał, most, 
fotele, tapicerki, felgi aluminiowe 17" i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, turbo D : roleta 
tylna, relingi, drzwi, zamki, klamki, błotniki, podnośniki el. szyb, 
lusterka, tapicerka, poduszki powietrzne, podszybie, fotele, 
chłodnice, plastiki, stabilizator, skrzynia biegów, zderzaki, 
wzmocnienie zderzaka, rozrusznik, pompa wspom., lampy. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49

OPEL OMEGA B, 1996 r., 2000 ćcm, 16V : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie i tylne, fotele, komputer,:inne. ’ 
Wrocław, tel. 071 /373-7Ó-28
OPEL OMEGA, 1997 r . : silnik ECOTEC, na części. Zielona 
Góra, tej. 0502/23-78-99
OPEL OMEGA B, C, 1997/00 r. : reflektory soczewkowe z 
przetwornicami, kpł. Legnica, tel. 0607/82-32*73 
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
OPEL OMEGA C KOMBI, 2000 r.: roleta bagażnik. Wrocław, 
tel. 0603/30-61-42
OPEL OMEGA, VECTRA, SENATOR, 2.0,2.4.3.01, V6: czę
ści mechaniczne,, blacharka, eJem.ęl_ektronięznęJ.sHnikiJ skrzy:__
nie biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna : wszystkie części z 
rozbiórki lub w całości. Kłodzko, lel.*0605/93-65-16 
OPEL REKORD, 2300 ccm, diesel: silnik, do remontu, - 500 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-89,0601/08-78-58 
OPEL REKORD: silnik, lampy, ukł. kierowniczy, drzwi, klapa 
tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL REKORD, 2300 ccm diesel i turbo D: części nadwozia, 
silnika. Wrocław, tel. 071/349-24-08,0601/70-87-30 
OPEL REKORD, 1977 r., 2000 ccm, benzyna: silnik - 250 zł, 
skrzynia biegów - 200 zł i inne. Szczytna, tel. 074/868-42-36 
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm, benzyna: silnik • 600 zł, 
skrzynia biegów (5) - 200 zł, most, wał, zawieszenia i inne. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
OPEL REKORD, 1980/85 .r. : el. blach., zawiesz., części 
mech., również kombi. Sulechów, tel. 068/385-44-77, 
0607/55-48-72
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm: wszystkie części z roz
biórki. Złotoryja, tel. 0607/25-88-96 
OPEL REKORD, 1984 r. 1800,2000,2300 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, belki, ma
ska, dach, bak, koła, szyby, półosie, osprzęt silnika i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL REKORD, 1986 r. : przekł. kierownicy, drzwi, szyby 
drzwiowe/ sprężyny tylne, McPhersony przednie, zegary, sH
niczek wycieraczek. Legnica, tel. 0604/75-65-24 „
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 cćm, diesel: wszystkie części 
z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
0  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, 2300 ccm, turbo D : silnik, stan dobry, 
sprawny, siedzenia welurowe kpi., klapa bagażnika, maska 
przednia. Jelenia Góra, tel. 0602/37-93-45 
OPEL SENATOR B, 3000 ccm, wtrysk, 12V: silnik ze skrzy- 
niŃ biegów i osprz)tem, kompletna dokumentacja, stan ideal
ny, hamulce, ABS, komputer, zawieszenie, kpi. klimatyzacja, 
wa, most, el. podnośniki szyb, centralny zamek i inne. Ka
mienna Góra, tel. 075/746-16-66, 0604/21-86^49 
OPEL SENATOR, 3000 ccm, benzyna : skrzynia biegów au
tomatic. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
OPEL SENATOR, 2200 ccm: filtr powietrza, zderzak przed
ni. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL SENATOR, 1983 r.: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, chłodnica, mosty, belki, szyby, drzwi, zderzaki, 
błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL SENATOR, 1986 r . : lampy tylne z blendą • 100 zł/kpi. 
Głogów, tel. 076/834-50-48.0605/91 -09-77 .
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm, 12V: kpi. klimatyzacja, 
drzwi, szyby, maska, tylna klapa, zawieszenia, komputery, felgi 
aluminiowe, dach, chłodnica, reflektory, wentylatory, silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, automatic, most tylny, wał, 
przełączniki, kokpit, zderzak tylny, alternator. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74 
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm : silnik, stan b. dobry - 
800 zł, skrzynia biegów autom. • 600 zł. Złotoryja, tel. 
0603/22-91-99 •
OPEL SENATOR, 1991 r . : most tylny, maska silnika, klapa 
bagażnika, drzwi, inst. elektr. Zielona Góra, tel. 068/327-13-29, 
0603/51-66-34
OPEL SINTRA: zderzak przedni. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPEL SINTRA : kierów, skórzana z poduszką, taśma i sen
sor, napinacze pasów pirotechn., silniczki podnoszenia szyb
1 szyberdachu, lusterko wewnętrzne i inne. Wrocław, tel. 
0606/23*35-56
OPEL TIGRA: zderzak przedni, czerwony + pianka. Procho
wice, tel. 0606/64-09-98
OPEL TIGRA, 1400 ccm : drzwi lewe kpi., klapa tylna kpi., 
zwrotnice, wahacze, półosie, kolumny McPhersona, drążki. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51.071/314-38-54 
OPEL TIGRA: deska rozdzielcza i jej wyposażenie, podusz
ki pow. oraz makiety, kierów, skórzana z taśmą, sensor i inne. * 
Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL TIGRA: drzwi. Wschowa, tel. 0607/74-20-81 
OPEL TIGRA: lampy przednie, pompa wspomagania. Złoto
ryja, tel: 076/878-22-64
OPEL TIGRA, 1996 r . : fotel kierowcy, listwa wspomagania, 
kokpit, przełączniki do kierów. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
OPEL TIGRA, 1997 r.: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0602/60-66*24
OPEL TIGRA, 1999 r. : zderzak. Radwanice, tel. 
0602/88-49-71
OPEL VECTRA: z rozbiórki, 92 r., 1,6 benzyna wersja CD.., 
tel. 076/832-12-17,0605/22-05-16 
OPEL VECTRA B : okular nowy - 100 zł. Głogów, teł. 
076/834-50-48,0605/91-09-77 
OPEL VECTRA, 1600 ccm, wtrysk : skrzynia biegów (5), - 
500 zł. Goliszew, tel. 062/769-12-17 
OPEL VECTRA B : deska rozdzielcza ♦ wyposażenie, po
duszki pow., sensor, napinacze pasów pirotechn., lusterko 
wewn., listwy drzwiowe, przełączniki, zamki i inne. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-67-18 .
OPEL VECTRA1997 i 2000 r., 1600 ccm, 16V: różne części. 
Kłodzko, tel. 0609/42-39-90
OPEL VECTRA : wózek zawieszenia przedniego, -180 zł.
Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13
OPEL VECTRA,: zderzak tylny, kompl, -100 zł. Nysa, tel.
077/433-55-76 . v
OPEL VECTRA, 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów,
podgrz. fotele, ukł. kierowniczy, inne części. Opole, tel.
077/469-32-92,0605/46-70-39
OPEL VECTRA B: koło z oponą Michelin Energy 185/70/R14,
- 270 zł. Świdnica, tel. 0603/98-31-49 
OPEL VECTRA, 2000 ccm : wałek rozrządu, -100 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
OPEL VECTRA A : tapicerka, siedzenia, plastiki. Wołów, woj. 
wrocławskie, tel. 0601/05*55^0 
OPEL VECTRA: przekł. kierownicy ze wspomaganiem, pom
pa wspomagania * 280 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 
0606/82-42-82
OPEL VECTRA B SEDAN : zderzak tylny, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/349*26*63
OPEL VECTRAA, B : zawieszenie, oświetlenie, oblaćhowa- 
nie. Wrocław, tel. 0603/63:17-70 '
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, . 
tel. 0603/66-97-27
OPEL VECTRA B SEDAN : klapa tylna. Wrocław, te l.) 
0604/25-05-69 _
OPEL VEĆTRA B : klapa tylna, katalizator, chłodnica wody i
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klimatyzacji, maska, zderzak, komputer, poduszka pow., zbior
nik paliwa, grill. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL VECTRA B : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA B, 1600 ccm, Ecotec: skrzynia biegów F-13, 
na części, komputer, pompa sprzęgła. Wrocław, tel.- 
071/324-25-97
OPEL VECTRA B : zderzak przedni. Wrocław, tel.
071/353-37-26.0609/48-98-57
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony
mechanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,
364-43-24
OPEL VECTRA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96*98-61 
OPEL VECTRA, 1988 r„ 1600 ccm: różne części. Krobia, tel. 
0603/99-70-55
OPEL VECTRA A, 1988/95 r. 1.6,2.0: wzmocnienie czołowe, 
błotnik tylny prawy, osprzęt silnika, klapa tylna, szyba tylna, 
reflektory, chłodnica, komputer, wentylator, alternator, rozrusz
nik, silnik (2.0) na cżęści i inne, mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, tel. 0503/79-99-02, 0609/02-67-37 
OPEL VECTRA, 1990 r . : silnik, skrzynia biegów, dokumen
tacja i inne. Brenno, tel. 065/549-42-72 
OPEL VECTRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm: silnik, skrzy
nia, zawieszenie sportowe, wahacze, piasty, drzwi, dach, de
ska rozdzielcza, elementy wnętrza i inne. Buszyce, tel. 
077/412-83-65,0606/18-61-99 ~
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia
biegów, dach, tylne ąwiartki, kolumna kierownicza, plastiki i
inne. Bolesławiec, tel. 0603/10-15-77
OPEL VECTRA, 1990 r., 1700 ccm, diesel sedan: wszystkie
części z rozbiórki. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
312-63*44
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści mechaniczne. Chojnów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
OPEL VECTRA, 1991 r, 120 tys. km, 1600 ccm, : prawa 
ćwiartka -100 zł, McPhersony, tylna szyba -170 zł, felgi - 30 
zł, konsola - 300 zł, tylna klapa -150 zł, tylna półka - 70 zł, 
tylne zawieszenie, wykładziny i inne. Chojnów, tel. 
0607/56-80-91
OPEL VECTRA, 1991 r . : głowica, drzwi tylne, zawieszenie 
tylne i przednie. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r . : ćwiartka prawa tylna, zde
rzak tylny, klapa wlewu paliwa, - 200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-31-32,0608/77-04-92 
OPEL VECTRA A SEDAN, 1991 r.: drzwi tylne, błotnik tylny z 
nadkolem, szyberdach, wspomaganie kier., skrzynie biegów 
F16 i F I3 (5-biegowe), konsola. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL VECTRA, 1991 r. : lampy tylne, belka tylna, drzwi, 
ćwiartki, dach, komputer, felgi, nadwozie (część tylna), 
McPhersony, sprężyny, zbiornik paliwa, półosie, pompa wspo
magania. Wrocław, tel. 0503/57-28-01 
OPEL VECTRA, 1991/92 r.: nakładka zderzaka, szkła reflek
torów, błotnik lewy, drzwi przednie prawe i tylne prawe, klapa 
tylna (sedan), zderzak tylny, atrapka, przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem, deska (konsola), alternator. Wrocław, tel. 
071/354-10-43
OPEL VECTRA, 1991/97 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r.: lampy, drzwi, błotniki, szyby, dach ♦ 
szyberdach, oś tylna z ABS, pompa ABS, deska rozdz., tapi
cerka welurowa kpi. i inne. Oleśnica, tel. 0604/83-54-93 . 
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod 
silnik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie 
lewe, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA, 1992 r. 1.8-2.0: ćwiartka lewa, zderzak tyl
ny, wahacze, kołyska silnika, przekł. kierownicy, pompa 
wspom., zawieszenie tylne, koła, licznik, głowica, komputer, 
szyby, wentylator chłodnicy, przepływomierz, ABS, półosie, 
inne części. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL VECTRA, 1992r.: belka tylna, drzwi, klapa tylna, zde
rzak, lampy tylne, rozrusznik, alternator, felgi stalowe, sprę
żyny, kolumny McPhersona, półosie, zbiornik paliwa. Wrocław, 
tel. 0503/68-45-21
OPEL VECTRA, 1994 r. : różne części. Lubomierz, teL- 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 50 tys. km: przekładnia kierowni
cza ze wspomaganiem, - 350 zł. Domaszowice, tel. 
077/419-45-62
OPEL VECTRA, 1997 r . : zderzaki, szyba tylna, kierunkow
skazy. Siechnice k. Wrocławia, tel. 0602/88-49-71 
OPEL VECTRA, 1997/00 r.‘: reflektory, lampy tylne. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0501/10-98-53 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 1600 ccm, 16V: wałek rozrządu + 
kolektor -120 zł. Oława, tel. 071/313-46-46 po godz.17 
OPEL VECTRA, 1998 r . : zderzak przedni - 50 zł. Kłodzko, 
tel. 0602/67-56-43
OPEL VECTRA, 1998 r., 1600 ccm: dużo części z rozbiórki. 
Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 0603/99-70*55 
OPEL VECTRA B, 1998 r . : zderzak przedni, - 80 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/784-22-43
OPEL VECTRA B CDX, 1999 r.: wyświetlacz, licznik, głośniki 
oryginalne, wahacze tylne, relingi dachowe, centralny zamek, 
sterownik na 2 poduszki pow., przekaźniki do modelu CD 1.6E 
16V, szyba lewa tylna, halogeny. Wrocław, tel. 0602/57-09-49 
OPEL VECTRA C, 2000 r.: refl. ksenonowe. bez przetwornic 
-1.300 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
OPEL ZAFIRA: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
OPEL ZAFIRA: klapa bagażnika - 800 zł, lekko uszkodzona, 
zderzak tylny, stan idealny - 700 zł, oryginalne. Wrocław, tel. 
071/327-32-33
OPEL ZAFIRA : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
071/354-10-43
OPEL ZAFIRA, 1999 r.: poduszki pow., kierownica skórzana 
z taśmą, sensor, makiety poduszek, napinacze pasów piro
techn. i inne. Jelcz-Laskowice, tei. 0606/23-35-56 
OPEL ZAFIRA, 2000 r. : zderzak. Jankowice, tel. 
071/311-76-55 '  \
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 1800 ccm, 16V. Ecotec : klimatyza
cja, zderzaki, plastiki, zawieszenia; drzwi, tapicerka, półosie, 
silniki, części silnika, skrzynia biegów, ukł. wydechowy, ze
gary (białe) i inne. Lubin, tel. 0607/54-05-96 
OPEL ZAFIRA, SINTRA od 1998 r.: różne części mechanicz
ne i blacharskie. Drezdenko* 'tel. 095/762-45-34, 
0602/18-44-78
O  OPEL KADETT E, CORSA A, B, ASTRA I, II, VEC-
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TRA A, B, OMEGA A, B, CALIBRA: zawieszenie 
przednie, zderzaki przednie i tylne, lampy przed- * 
nie i tylne, błotniki, klapy tylne, maski, drzwi, 
chłodnice ♦ wentylatory, plastiki karoseryjne i 
inne części. Jelenia Góra, tel. 075/641>94-40, 
0605/23-78-50 84017421

PEUGEOT, 1800 ccm, diesel: blok silnika • 200 zł, wał głów
ny z panewkami i korbowodami • 200 zł, głowica nieuzbrojo
na - 350 zł. Nowa Sól. tel. 0601/96-08-52 
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 151, z 
dokumentacją, oclone, ceny od 1.200 zł. Syców, tel. 
062/785-35-53,0603/58-56-02 
PEUGEOT, 1990 r., 1900 ccm: GTI, silnik kpi. z wtryskiem z 
komputerem, 125 KM + skrzynia biegów - 800 zł. Polkowice, 
tel. 0603/40-53-57
PEUGEOT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : blok silnika, popy
chacze zaworów, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/77-26-43 
PEUGEOT 104: drzwi prawe, pompa paliwa i wodna, aparat 
zapłonowy, szyba tylna, mechanizm wycieraczek i inne. Wro
cław. tel. 071/322-94-02
PEUGEOT 104.1992 r. 1000.1400.1600 ccm: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, koła, 
szyby, drzwi, dach. błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58 *
PEUGEOT 106 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodnice, 
lusterka, klapa tylna, reflektory, halogeny, kierunkowskazy. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 106, 1994 r. : skrzynia biegów (5), bak paliwa, 
konsola przednia, błotnik przedni lewy, serwo, rozrusznik, 
dmuchawa, komputer, ukł. kierowniczy, końcówki drążków. 
Paczków, tel. 0607/70-02-96
PEUGEOT 106,1995 r., 1100 ccm: części mechaniczne, bla
charka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. Zielona 
Góra. tel. 0603/22-86-57
PEUGEOT 106, 1996 r . : zderzaki, wzmocnienie przednie, 
błotnik. Marcinkowice, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 106, 1999 r. : klapy tylne kpi., do modelu 3 i
5-drzwiowego, lusterka, osie tylne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
PEUGEOT 106,205, 309,405 : skrzynia biegów, silnik, za
wieszenie i inne części zamienne. Wrocław, tel. 0605/03-24-14 
PEUGEOT 2 05 ,1100 ccm : silnik, drzwi lewe, błotniki L+P 
GTI, kolumna McPhersona lewa, chłodnica. Bolesławiec, tel. 
075/732-69-91
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, chłod
nica, obudowa z wentylatorami, reflektory. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 205,1.8,1.9 I, diesel: skrzynia biegów, pompa 
oleju, wspomaganie, pompy vacum. Środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205,1984 r. 1000,1400,1600 ccm: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, 
dach, maska, koła, fotełe i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
PEUGEOT 205, 1986 r., 1800 ccm, diesel: różne części z 
demontażu, tanio., tel. 0607/31-85-68 
PEUGEOT 205,1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
PEUGEOT 205,1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik 
kpi, - 900 zł. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0602/88-08-99 
PEUGEOT 205,1991 r., 1900 ccm, diesel: silnik kpi., uzbro-'  
jony. -1.500 zł. Malczyce, tel. 0603/79-63-94,071/317-97-81
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PEUGEOT 205,1991 r . : różne części blacharskie i mecha
niczne, od 20 zł. Wrocław, tel. 0603/63-43-13 
PEUGEOT 205 GTł, 1992 r., 1900 ccm : różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 205,1993 r . : różne części z demontażu. Choj
nów, tel. 076/819-17-56
PEUGEOT 205,309: zawiesz. przednie... tel. 076/832-12-17, 
0605/22-05-16
PEUGEOT 205,309: drzwi, błotniki, lampy, atrapy, chłodni
ce, wzmocnienie, pokrywy, skrzynie biegów, półosie, inne. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrodaw, 
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: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, lusterka, halogeny, reflektory, lampy tylne, 
klapa tylna, oś tylna, belka pod silnik, wahacze, zwrotnice, 
McPhersony, chłodnice, obudowa z wentylatorami. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 206: lampa przednia prawa, uszkodzone uchwy
ty, szkło, zaślepka do zderzaka, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0503/04-69-47
PEUGEOT 206 : różne części i inne. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
PEUGEOT 206,1998/01 r.: ćwiartki przednie (lewa i prawa),
silnik, szyba boczna, sanki pod silnik, skrzynia biegów, drzwi,
zawieszenie tylne, koła, ABS i inne. Świdnica, tel.
0604/82-66-90,0607/64-52-82
PEUGEOT 206,1998/01 r . : lusterka boczne, lewe i prawe,
ręczna i elektryczna regulacja, stan b. dobry. Wrocław, tel.
0604/94-65-21
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Ole'śnica, teł. 
071/315-40-51
PEUGEOT 206, 2000 r., 1900 ccm, diesel: głowica silnika, 
pompa wtryskowa. Chojnów, teł. 076/818-1745,818-12-27, 
0603/07-36-38
PEUGEOT 206, 2000 r . : wózek, wahacze, półosie, zwrotni
ce, kolumny McPhersona, listwy kierownicze. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
PEUGEOT 206, 306 : zawieszenie przednie, zderzaki, lam
py. Prusice, tel. 071/312-54-64 
PEUGEOT 305: różne części. Wrocław, tel. 071/351-97-19 
PEUGEOT 305,1980 r.: wszystkie części z demontażu. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-13,0504/93-50-65 
PEUGEOT 305,1984 r. 1000,1400,1600 ccm: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, 
dach, maska, koła, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
PEUGEOT 306: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, zwrotnice, wahacze i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 306 : zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrocław, tel. 0603/63-17-70
PEUGEOT 306, 1996 r., 1400 ccm 5-drzwiowy: silnik, *  
osprzęt, ćwiartka prawa przednia i tylna i inne, • 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 0603/81-21-10
PEUGEOT 306,1996 r.: zderzak, błotnik. Marcinkowice, tel. 
071/311-76-55
PEUGEOT 306,1998 r.: magnetyzer Maksor Sport, na orygi
nalnym przewodzie, szybkozłącze, filtr stożkowy K&N i inne 
używane z demontażu - od 10 zł. Wrocław, tel. 0601/4747-59 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r.: klapa tylna kpi., wózek, wa-
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hacze, półosie, zwrotnice, listwa kierownicza, kolumny 
McPhersona, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
PEUGEOT 306,309: silniki i inne. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
PEUGEOT 309,1400 ccm, benzyna: skrzynia biegów, • 400 
zł. Goliszew, tel. 062/769-12-17 
PEUGEOT 309,1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik 
kpi, - 900 zł. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0602/88-08-99 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1988/92 r., 1900 ccm, diesel: części silnika, 
lampy, błotniki, drzwi, zawieszenia, szyby, plastiki, koła, skrzy
nia biegów i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 309,1989 r., 1300 ccm: skrzynia biegów 151, drzwi 
tylne, zderzak, nagrzewnica, deska rozdz. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-72
PEUGEOT 309, 1989 r., 1900 ccm, diesel : ̂ óżne części. 
Wrocław, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 309,1990 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, • 950 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
PEUGEOT 309,1991 r.,: drzwi, klapa tylna, szyba przednia i 
inne, - 50 zł. Gozdnica, tel. 068/360-18-66 
PEUGEOT 309,1992 r. 1000,1400,1600 ccm: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, koła, 
szyby, drzwi, dach, błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
PEUGEOT 309,1994 r .: komputer - 200 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-9947
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, teł. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, halogeny, reflektory, lampy tylne, belka pod 
silnik, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodnice, obudo
wa z wentylatorami, klapa tylna, ścianka tylna, lusterka, pół
osie. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tyl
na (kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 : maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, 
zderzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405,1800 ccm, benzyna: chłodnica, klapa tylna, 
atrapa przednia. Wrocław, tel. 0604/25-05-69 
PEUGEOT 405,1800 ccm: drzwi, silnik, skrzynia biegów, błot
nik tylny, dach, podłużnica prawa, konsola, półosie, wózek, 
klapa tylna, błotnik prawy, chłodnica, plastiki i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18,0607/5343-23 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1984 r.. 1400 ccm, diesel: silnik z 
monoblokiem i skrzynią biegów (5) oraz inne części. Pacz
ków, tel. 0606/15-33-85
PEUGEOT 405,1988 r„ 110 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik 
kpi, - 900 zł. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0602/88-08-99 
PEUGEOT 405,1988/92 r.: elementy zawieszeń, drzwi, błot
niki, skrzynie biegów, silniki 1.9 0 , 1.9 E, 1.4 E, alternator, 
plastiki, koła i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 405,1988/94 r., 1900 ccm, diesel: elementy silni
ka, błotniki, zderzaki, lampy, skrzynia biegów, silnik, plastiki, 
koła, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 405, 1990 r„ 1900 ccm, diesel: części silnika. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-76-55 
PEUGEOT 405,1990 r.. 1600 ccm, gaźnik : części mecha
niczne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia bie
gów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
PEUGEOT 405,1990/95 r . : lusterko prawe, boczne, ręcznie 
regulowane, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 405,1995 r.. 1900 ccm. diesel: silnik, -1.950 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe • oryginal
ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 
076/81841-07,0601/73-24-08 84017411

PEUGEOT 406, : zderzak przedni, stan b. dobry, - 290 zł. 
Wrocław, teł. 071/365-76-01,0502/29-95-68 
PEUGEOT 406 : zderzak przedni i tylny, wózek pod silnft. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406,1800 ccm: drzwi, silnik, skrzynia biegów, błot
nik tylny, dach, podłużnica prawa, konsola, półosie, wózek, 
klapa tylna, błotnik prawy, chłodnica, plastiki i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18,0607/5343-23 
PEUGEOT 406 : zderzak tylny i przedni. Wrocław, tel. 
0603/29-57-62
PEUGEOT 406, 1996/01 r . : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0503/046947
PEUGEOT 406,1998 r., 20 tys. km: zawieszenie przednie i 
tylne, drzwi, ukł. wydechowy, silnik na części, skrzynia bie
gów 1.816V benzyna, ukł. kierowniczy, zderzak przedni i inne. 
Legnica, tel. 0608/85-68-23
PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm: części mechaniczne, sil
nik w całości lub na części, skrzynia biegów, drzwi prawe, 
klapa tylna, zderzak przedni, ABS, zamki kpi., komputer Sa- 
gem i inne. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
PEUGEOT 406,1998 r.: drzwi kierowcy, klamka, atrapa chłod
nicy, znaczek firmowy, uszczelki oraz włącznik kierunkowska
zów i świateł. Wrocław, tel. 373-03-98 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, 16V: ćwiartla tyl
na prawa, elementy silnika, zawieszenia, plastiki, koła, zega
ry, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0600/884742 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999 r . : nakładka zderzaka przed
niego, lampy tylne. Wrocław, tel. 0608/08-15-10 
PEUGEOT 406,2000 r., 1800 ccm: części blacharskie i me
chaniczne, klimatyzacja, nagrzewnica. Wrocław, tel. 
0604/48-90-38
PEUGEOT 504, 505, 604 : różne części. Wrocław, tel. 
071/338-03-89,0603/80-52-14 
PEUGEOT 505,1982 r . : różne części, w cenie od 10 zł/szt. 
Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szy
berdach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 505,1986 r., 3000 ccm: części mechaniczne, bla
charka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. Zielona 
Góra. tel. 0603/22-86-57
PEUGEOT 604, 2300 ccm, turbo D : różne. Wrocław, tel. 
071/338-03-89,0603/80-52-14 
PEUGEOT 605 : drzwi, chłodnica, zegary, pompa hamulco
wa, zderzak tylny, pokrywy tylne, inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39 
PEUGEOT 605,2000 ccm: silnik, zawieszenie tylne i przed
nie, skrzynia biegów, tapicerka wewn. Bolesławiec, tel. 
075/736-96-28,0600/71-54-40 
PEUGEOT 605: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, McPhersony, ścian
ka tylna, reflektory, klapa tylna, błotniki tylne, listwa pod re-
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flektory, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm : różne części. Wrocław, 
teł. 0602/8849-71
PEUGEOT 605,1991 r., V6: zderzak tylny, boczki drzwi, pół
osie, inne. Sobótka, tel. 071/390-30-66 
PEUGEOT 605,1992 r., 2100 ccm. TD: silnik na części. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/483-11-72,0602/15-87-96 
PEUGEOT 605,1992 r., 3000 ccm, SV : tapicerki, konsola, 
pompa ABS, nagrzewnica, elementy wnętrza, lampy, zderzak, 
wahacze, chłodnica, silnik *  kpi. dokumentacja i inne. Legni
ca, tel. 0604/96-97-52
PEUGEOT 605,1992 r., 3000 ccm, benzyna : chłodnica, tył 
nadwozia, tylne błotniki, alternator, amortyzatory - tylne i 
przednie, tylna szyba. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
PEUGEOT 605, 1993 r. : tylny zderzak kpi., prawe drzwi 
(przednie i tylne), szyberdach i inne, drobne. Lwówek śląski, 
tel. 0601/25-67-98
PEUGEOT 806: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, klapa tylna, belka pod silnik, obu
dowa z wentylatorami, belka pod chłodnicę, reflektory, luster
ka, przekł. kierownicza. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 806,1997 r.: fotele przednie, 2 szt., tapicerka kpi.
Wałbrzych, tel. 074/845-33-82
PEUGEOT BOXER : głowica. • 200 zł. Nowa Sól, tel.
0601/96-08-52
PEUGEOT BOXER podwójna kabina: różne części z demon
tażu. Środa Śląska, tel. 071/395-16-16,0607/3542-06 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : wahacze, 
zwrotnice, półosie, kolumny McPhersona, wózki, drzwi przed
nie kpL tylne kpi., do niskiego modelu, osie tylne kpi. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
PEUGEOT BOXER, 1999 r., 19 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
części silnika, głowica, wał, tłoki, miska olejowa i inne. Gło
gów, tel. 0601/18-67-66,0609/1648-72 
PEUGEOT EXPERT : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa ż wentylatorami, 
refl. i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
PEUGEOT J5.2500 ccm, diesel: głowica kompl. Jawor, tel. 
076/870-00-81 pogodz.20
PEUGEOT J5. 2500 ccm, diesel: pompa wtryskowa po re
moncie, • 1.100 zł. Rusko, tel. 074/855-84-52 po godz. 18 
PEUGEOT J5, 2500 ccm, diesel: silnik, pompę wtryskową, 
rozrusznik, inne. Wrocław, tel. 0601/41 -84-96 
PEUGEOT J5, 60 tys. km, 2000 ccm: różne części, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/338-03-89,0603/80-52-14
0  PEUGEOT J 5 ,1990 r„ 2500 ccm, diesel, turbo D : 

silnik, części silnika, turbina, pompa vacum, 
skrzynia biegów, części skrzyni biegów, półosie, 
alternatory i inne. Chojnów, tel. 076/818-1745, 
076/818-12-27,0603/07-36-38 84018161

PEUGEOT J5,1990 r.. 2500 ccm, turbo D : silnik. - 2.500 zł.
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01
PEUGEOT J5,1990 r., 2500 ccm, diesel: wszystkie części z
rozbiórki. Nysa, tel. 0609/45-7441
PEUGEOT J5,1990 r., 2500 ccm, D, TD: części blacharskie,
mechaniczne, silnika, skrzynia biegów -1.500 zł.-Wałbrzych,
tel. 074/847-87-99
PEUGEOT J5 ,1990 r„ 2500 ccm. diesel: silnik, chłodnica, 
skrzynia biegów, belka tylna, szyba przednia, półosie, bak i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
PEUGEOT J5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części bla
charskie i inne. Wrocław, teł. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J5, CITROEN 25,2500 ccm: nowa pompa wtry
skowa, - 1.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-11-39, 
0601/72-34-30
PEUGEOT PARTNER : różne części., woj. lubuskie, tel. 
0607/71-71-99
PEUGEOT PARTNER, 1800 ccm, diesel: części blacharskie
1 mechaniczne, lampy tylne, zderzak, drzwi, skrzynia biegów, 
silnik, części elektr., fotele, plastiki i inne, możliwa wysyłka..., 
tel. 0603/10-18-70
PEUGEOT PARTNER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, obudowa z 
wentylatorami, chłodnice, reflektory, kierunkowskazy, klapa 
tylna, lusterka, słupek drzwiowy. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT PARTNER, 1999 r.. 19 tys. km, 1900 ccm. diesel: 
części silnika, głowica, wał, tłoki, miska olejowa i inne. Gło
gów, tel. 0601/18-67-66,0609/1648-72 
POLONEZ : różne części. Wałbrzych, tel. 074/810-31-68. 
0603/87-02-77
POLONEZ, 2000 ccm, DOHC: silnik, stan idealny, pasuje do 
Fiata 125p, 131,132, - 900 z ł.., tel. 074/865-54-88 po godz. 
18
POLONEZ: hak holowniczy, alternator, półki pod deskę roz
dzielczą. Bielawa, tel. 074/833-1540,0606/66-92-29 
POLONEZ : części z rozbiórki. Bielawa, tel. 074/645-73-08 
po godz.18,0609/42-39-03
POLONEZ: koła kpi. - 200 zł. Domaszków, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0502/60-89-54
POLONEZ: skrzynia biegów (5) - 230 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-95-67
POLONEZ, 1400 ccm: 2 skrzynie biegów 5.4. Jelenia Góra, 
tel. 0607/52-74-19
POLONEZ: karoseria uzbrojona -1.000 zł, skrzynia biegów - 
300 zł. Komorniki, gm. Środa Śląska, tel. 0609/37-07-81 
POLONEZ, 1500 ccm : kpi. drzwi, klapa tylna, koło zapaso
we, pasy bezwł., zderzak tylny, deska rozdz., kolumna kie
rownicy, lampy, wał pędny. Nasławice, tel. 071/316-2249 
POLONEZ: silnik 1500, stan dobry - 250 zl, szyba przednia - 
50 zł, szyba tylna - 20 zł, rozrusznik - 50 zł. Prochowice, tel. 
0607/37-54-81
POLONEZ : różne części. Trzebnica, tel. 071/312-54-64. 
0606/40-03-11
POLONEZ : silnik (możliwość sprawdzenia) - 500 zł, skrzy
nia biegów (4) • 50 zł, skrzynia biegów (5) - 200 zł, koła 13 i 
14*, most - 50 zł, szyba - 50 zł, rozrusznik - 50 zł, nadwozie 
na kołach, stan dobry, z dokumentacją - 200 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
POLONEZ: resory, alternator (wersja Rover), -150 zł. Wro
cław, tel. 071/357-59-92
POLONEZ : skrzynia biegów (5), przekładnia kierownicza i 
inne. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
POLONEZ: rozruszniki • 50 zł, chłodnica - 50 zł. koła z opo
nami zł, felgi -15 zł, akumalator - 40 zl, lotka - 40 zł i inne. 
Wrocław, tel. 0502/8741-67
POLONEZ: wszystkie części. Wrocław, tel. 071/3444242, 
0608/75-16-34
POLONEZ: skrzynia biegów 151, po remoncie, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/348-0441
POLONEZ : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ : szyby, stacyjka, nagrzewnica, tarcza, docisk 
sprzęgła, wał pędny, siedzenia - 40 zł/szL, zegary - 20 i 60 zł, 
resory • 60 zł, zaciski hamulcowe • 25 zł/szL, skrzynia bie
gów /4/ - 70 zł, silnik, stan dobry - 250 zł, dokumentacja, pla
stiki i inne. Wrocław, tel. 0502/96-98-96 
POLONEZ, 30 tys. km, 1400 ccm, Rover: silnik z osprzętem, 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 0601/73-82-83 
POLONEZ : skrzynia biegów (4). Wschowa, tel. 
065/540-52-15,065/540-67-88 
POLONEZ : różne części z demontażu. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/810-31-68
POLONEZ : silnik kpi. -100 zł oraz różne części - od 5 zł. 
Zielona Góra, tel. 0501/31-23-00

POLONEZ, 1980 r . : wzmocnienie przednie prawe, • 200 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/78247-58 
POLONEZ, 1982 r., 1500 ccm: skrzynia biegów (4)1 (5), szy
by, most tylny, maska, klapa tylna, fotele, podsufitka, felgi alu
miniowe 13”, hak, felgi stalowe 13", lampy, alternator, rozrusz
nik, sprężyny (nowe), resory 3-piórowe, amortyzatory (nowe), 
most tylny uzbrojony, szyby, maska, klapa, skrzynia biegów 
IAI i 151, inst. gazowa i inne. Głogów, tel. 076/831-77-52, 
0607/07-55-84
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm : silnik po remoncie, skrzynia
biegów 151 i inne części z demontażu. Kamieniec Ząbkowicki,
tel. 074/817-38-13,0504/93-50-65
POLONEZ, 1984 r„ 1500 ccm : różne części. Legnica, tel.
076/857-00-57
POLONEZ, 1986 r . : siedzenia, szyby, zamki, drzwi, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 0604/46-55-71
POLONEZ, 1986 r.: most tylny (kwadratowy) z tarczami, za
ciskami i amortyzatorami, kompl., stan idealny -170 zł, serwo 
+ nowa pompa hamulcowa - 70 zł, tarcze hamulcowe, docisk 
+ tarcza - 40 zł, fotele - 60 zł oraz inne. Zawonia k. Trzebnicy, 
tel. 0608/16-25-78
POLONEZ, 1988 r . : silnik - 350 zł, drzwi • 50 zł/szt., most 
tylny i inne. Wrocław, tel. 0609/52-74-75 
POLONEZ, 1989 r. : .nosek’ , błotniki, maska, szyby, drzwi 
tylne, wykładziny, zbiornik paliwa. Minkowice Oławskie, tel. 
0605/91-32-75
POLONEZ, 1990 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik - 
400 zł, skrzynia biegów (5) - 250 zł, most tylny, - 250 zł. Cho- 
cianowice, tel. 077/413-27-59
POLONEZ, 1990 r. :szyba przednia -100 zł, zderzak przedni 
• 80 zł, atrapa z lampami -100 zł, gażnik - 60 zł, rozrusznik - 
60 zł, alternator - 60 zł, chłodnica - 60 zł, nagrzewnica - zł. 
Wrocław, tel. 0605/8249-57
POLONEZ, 1990/91 r.: hak z inst. elektr., mało używany. Zło
ty Stok, tel. 074/817-54-18
POLONEZ, 1991 r., 33 tys. km, 1500 ccm, benzyna biały: 
wszystkie części oprócz silnika. Wrocław, tel. 0608/73-38-91 
POLONEZ, 1991 r . : zderzak, atrapa, ramka reflektora, mo
duł, aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, pół
osie, gaźnik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekład
nia, chłodnica, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 
165x13. Wrocław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1992 r.: silnik (30 tys. km), po remoncie kapital
nym, stan b. dobry -1.000 zł, bezpłatny montaż, gwarancja. 
Wrocław, tel. 0605/8249-57
POLONEZ ATU: pokrywę bagażnika, błotnik, drzwi, skrzynię 
biegów, wtrysk. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
POLONEZ ATU PLUS: silnik krociowy, z przepustnicą, - 2.000 
zł. Żagań,-teł. 0605/63-31-91
POLONEZ ATU, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, GSI: silnik 
pkl. z dokumentacją, most tylny, wał, chłodnica, drzwi, fotele, 
głowica, wtryski, podnośniki el. szyb. Wrocław, tel. 
0600/85-25-96
POLONEZ CARO : felgi aluminiowe, szprychowe + 4 nowe 
opony, - 800 zł. Brzeg. tel. 0600/54-98-67
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POLONEZ CARO. 1400 ccm, ROVER: zderzak tylny, konso- 
Ja przednia, skrzynia biegów (5). Jelenia Góra, tel. 
075/767-21-67
POLONEZ CARO : drzwi tylne prawe, błotniki, zawieszenie, 
drabinka, zderzaki, aparat zapł., urządzenie wtryskowe, mi
kroprocesor, sonda lambda, mono wtrysk, wał napędowy, roz
rusznik, alternator, przekł. kierownicy, klapa tylna, lampy 
przednie, moduł zapłonu. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61 
POLONEZ CARO, 1600 ccm : silnik, udokumentowany, -
1.200 zł. Kalisz, tel. 062/762-19-55,0601/17-09-56 
POLONEZ CARO: wlot powietrza (nowy) - 30 zł, wentylatory 
(nowe) - 60 zł/szl, zderzak tylny, nadkole lewe przednie (pla
stikowe). Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
POLONEZ CARO : wszystkie części z demontażu - tanio. 
Milicz, tel. 0503/08-10-89
POLONEZ CARO: wał korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzew
nica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tyl
ne - 20 zł/szl, miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i 
inne. Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzako- 
wa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO: reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, górne, dolne, drabinka, maska, błotniki, atrapa, ha
logeny, skrzynia biegów, szyba tylna, lampy tylne, zderzaki, 
pasy bezwładnościowe, przekł. kierownicy, sonda Lambda, 
komputer, inne części. Piława Górna, tel. 0607/41-52-06 
POLONEZ CARO: most tylny, drzwi, maska, klapa. Przęsła- 
wice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0604/34-99-79 
POLONEZ CARO : skrzynia biegów (5). Strzegom, tel. 
074/649-30-17
POLONEZ CARO : drzwi, lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/2943-24
POLONEZ CARO : rozrusznik, cewki, filtr powietrza, reflek
tory przednie, plastiki, zderzak tylny, szyby, drzwi. Wrocław, 
tel. 0502/17-5745
POLONEZ CARO, 1400 ccm, Royer: głowica, tłoki, tuleje, 
popychacze, wtryski, kolektory, pompy, sprzęgło, silnik z do
kumentacją. Wrocław, tel. 0602/86-3Ś-51 
POLONEZ CARO: błotnik przedni lewy - 50 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
POLONEZ CARO : klapa bagżnika -110 zł. Wrocław, tel. 
0603/52-24-34
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek 
krokowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, ma
ska, zderzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, 
progi, drzwi, katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. 
Wrocław, teł. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, 
deska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspomaga
nie, klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, pół
ka, fotele, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, serwo, 
zaciski Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie 
uszkodzone. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO: most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.51 szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fotele, 
wał napędowy. Wrocław, teł. 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, stacyj
ka + immobilizer + komputer, przeróbka deski rozdzielczej •
1.000 zł. Wrocław, tel. 0609/39-58-04 
POLONEZ CARO PLUS: zderzak przedni i tylny, reflektory, 
błotniki przednie, chłodnica, drzwi przednie prawe i lewe, atra
pa przednia, pokrywa silnika. Wrodaw, tel. 0601/21-7743 
POLONEZ CARO: tył karoserii i inne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO: skrzynia biegów, 2 szt. - 200 zł/szt., stan 
idealny. Wrocław, tel. 0606/89-51-85 
POLONEZ CARO: oblachowanie, mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, szyby, felgi, chłodnica, lampy tylne i przednie, 
nowe i używane. Wrocław, tel. 0602/21-31-94,0603/13-93-13

POLONEZ CARO. 1989/93 r. : silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, chłodni
ca, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
POLONEZ CARO, 1992 r . : klapa tylna -100 zł, lampy tylne - 
35 zł/szt., półka tylna - 40 zł, zderzak tylny -100 zł, błotniki 
przednie - 80 zł/szt., serwo *  pompa - 50 zł. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1993 r.: silnik stan dobry - 700 z, silnik po 
kapitalnym remoncie, bez przebiegu - 1.300 z, skrzynia bie
gów (5) - 350 z, przekadnia -100 z, kpi. tylny most - 300 z, 
kpi. sprzęgło -100 z, bezpłatny montaż, gwarancja. Wrocław, 
tel. 0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1994 r . : nadwozie nieuszkodzone z do
kumentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm, 16V: silnik z 
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, prze- 
pustnica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumenta
cją, most i inne. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm: silnik, kpl.dokumenta- 
cja - 450 zł, fotele kubełkowe - 300 zł, karoseria - 500 zł, drzwi 
tylne - 80 zł/szt., inst. gazowa - 280 zł, serwo - 30 zł, pompa 
ham. • 20 zł, zbiornik paliwa - 30 zł, szyba tylna - 30 zł, wał - 
20 zł, ukł. kier. - 80 zł i inne. Wrocław, tel. 071/781-65-08, 
0502/40-08-94
POLONEZ CARO, 1995 r . : skrzynia biegów, most szeroki, 
konsola, wał napędowy, felgi aluminiowe (5 szt.) oraz wszyst
kie elementy nadwozia oprócz przodu. Działosza, woj. kali
skie, tel. 0606/39-25-77
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, Rover: wszystkie czę
ści z demontażu. Jelenia Góra, tel. 0607/52-74-19 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm : drzwi prawe tylne • 
100 zł, ćwiartki tylne (2 szt.), ćwiartka przednia lewa, dach, 
siedzenia, klapa tylna -100 zł, gaźnik z filtrem pow., rozrusz
nik - 60 zł, alternator - 50 zł, skrzynia biegów 151 - 250 zł, 
zderzak tylny - 60 zł, most tylny - 200 zł. Niegosławice, woj. 
zielonogórskie, tel. 0504/76-19-04 
POLONEZ CARO, 1996 r . : tapicerka kpi. (fioletowa). Lubin, 
tel. 0603/18-21-57
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, Rover, 16V: silnik, stan 
b. dobry - 2.500 zł, skrzynia biegów (5) - 500 zł, alternator - 
200 zł, pompa wody -100 zł, poduszki -75 zł/szt., listwa wtry
sku - 200 zł, kolektor ssący - 200 zł, kolektor wydechowy • 
100 zł, tuleje z tłokami - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO, 1997 r., 42 tys. km, 1400 ccm, Rover: sil
nik bez głowicy, głowica, popychacze, tłoki, korbowody, tule
je, przepustnicą, chłodnica, wtryskiwacze, fotele. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km: nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodni
ca, nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, 
wspomaganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak. resory, 
zbiornik, pompa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni bie
gów, tapicerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/37240-86 
w godz. 9-17
POLONEZ CARO, 1998 r . : drzwi tylne, przekł. kierownicy 
most, zawieszenie przednie, chłodnica i inne części z demon
tażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-6J5 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 1600 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów, korektor, lampa, zawieszenie przednie, alterna
tor, rozrusznik, komputer do monowtrysku.'Prudnik, tel. 
077/437-61-30
POLONEZ CARO, 1998 r„ 1 tys. km : koła z oponami 185 x 
70 x 13, mało używane: Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r . : blacharka przodu, lampy 
przednie i tylne, drzwi, zderzak, kierunkowskazy, skrzynia 
biegów 151, kpi. kaset drzwi, listwy boczne, klapa tylna, lóster- 
ka i inne. Wrocław, tel. 071/325-31-08 
POLONEZ CARO PLUS, 2000 r., 12 tys. km : koła, most tyl
ny, skrzynia biegów (5), silnik, fotele, drzwi, chłodnica, szyby 
i inne. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ CARO PLUS. 1999 r.: zderzak tylny (lakierowa
ny), klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO, ATU, 1995 r.: głowica, zawory, tłoki i kor
bowody, klawiatura kpi., zbiornik paliwa, amortyzatory, waha
cze, części skrzyni biegów, mostek i diody prostownicze oraz 
szklanki popychaczy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
O  POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 1992/99 r. : 

wszystkie drzwi, silnik, maski, klapy, drabinaka 
z atrapą, błotniki, lampy, różne części silnika z 
99 r., głowice, alternator, rozrusznik, wspomaga
nie, szyby, uszczelki szyb, zawieszenia, konso
la, licznik, półka, skrzynia biegów, fotele wąskie 
fe lg i, ch łodn ice , zderzaki. Nowa Sól, te l. 
068/388-74-59,0603/59-06-62 84001361 '

POLONEZ PLUS GLI, 2000 r„ 14 tys. km, 1600 ccm: koła, 5 
szt. - 400 zł, drzwi uzbrojone, 4 szt. - 600 zł, fotele - 200 zł, 
zawieszenie przednie - 200 zł, nagrzewnica, elementy bla
charki. Jawor, tel. 0601/19-07-52 
POLONEZ TRUCK : chłodnia o dł. 2 m, oryginalna, montaż 
bezpłatny, -1.200 zł. Legnica, tel. 076/722-85-29 po godz. 20 
POLONEZ TRUCK: plastikowa obudowa dolnej części skrzy
ni ładunkowej, nowa, kpi. Nowaki, tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK: skrzynia ładunkowa dł. 2.5 m, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/63-12-00
POLONEZ TRUCK: katalizator, pompa paliwa, pompa wod
na, wał napędowy, chłodnica z wentylatorem i zbiornik, ter
mostat w obudowie. Wrocław, tel. 071/311 -72-34 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most tylny, półosie z 
łożyskami, skrzynia biegów (5), chłodnica, wspomaganie, fo
tele, pompa wtryskowa, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
POLONEZ TRUCK: silnik po remoncie kap., bez przebiegu •
1.300 zł, skrzynia biegów (5) - 350 zł, wał pędny -130 zł, 
lusterka boczne- 35 zł, koła - 40 zł, bezpłatny montaż. Wro
cław, tel. 0605/8249-57
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, lusterka, resory, chłodnica, alternator, listwy 
drzwiowe, hak, lusterka, owiewki drzwiowe, lotka na maskę, 
instalacja elektryczna, dolne zabudowy 2 m, skrzynia biegów
(5), sprzęgło, rozrusznik, opony, wspomaganie nowe - 800 
zł, silnik z dokumentacją nowe felgi, burty, alumniniowe 2.5 
m, Wrocław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: głowica, blok, wał. tło
ki, pompa wtryskowa, pompa wodna, kolektory. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK: rozrusznik, nowy (do wersji Caro) -180 
zł, korpus mostu tylnego -120 zł. Wrocław, tel. 071/373-16-88 
POLONEZ TRUCK : resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), 
kolumna kierownicy, dolne osłony plastikowe skrzyni ładun
kowej, błotniki, dywaniki, serwo, reflektor prawy, lampy tylne, 
deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0609/47-97-91 
POLONEZ TRUCK : oblachowanie, mechaniczne, silnik, 
skrzynia biegów, szyby, felgi, chłodnica, lampy tylne i przed
nie, nowe i używane. Wrocław, tel. 0602/21-31-94, 
0603/13-93-13
POLONEZ TRUCK : resory, błotniki, reflektor prawy, lampy 
tylne, skrzynia biegów (5), kolumna kierownicy, deska roz
dzielcza, dolne osłony plastikowe, wał napędowy, wydech, 
fotel prawy, inne. Wrocław, tel. 0609/47-97-91 
POLONEZ TRUCK : 2 koła - 50 zł, stacyjka, nagrzewnica - 
40 zł/szt., zegary - 20 i 60 zł, skrzynia biegów IAI - 70 zł i inne. 
Wrocław, tel. 0502/96-98-96
POLONEZ TRUCK: amortyzatory tylne, moduł sterujący za
płonem, tarcze hamulcowe (2 szt.), nowe -120 zł. Wrocław, 
tel. 0603/85-61-58
POLONEZ TRUCK, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, 2.500 
km po remoncie -1.200 zł, most tylny - 700 zł, resory -100 zł, 
zawieszenie przednie -150 zł, maska • 100 zł, szyba przed
nia -100 zł, drzwi • 100 zł/szt., koła • 80 zł/szt., skrzynia bie
gów (5) - 300 zł. Strzelin, tel. 0503/05-05-48 
POLONEZ TRUCK, 1989/93 r . : silnik, skrzynia biegów, za

Wrocław, ul. Łęczycka 9 
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wieszenie, drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, chłodni
ca, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
POLONEZ TRUCK, 1994 r . : głowica, zawory, klawiatra za
worowa, tłoki + korbowody, resory, amortyzatory, wahacze 
dolne, bębny hamulcowe, zaciski hamulców oraz lusterko 
prawe. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ TRUCK, 1994 r . : cewka z modułem elektronicz
nym, komputer, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 
0601/88-26-80
POLONEZ TRUCK, 1998 r. 1.6,1.9 D: drzwi, klapy, zawie
szenie, burty, mosty, zwrotnica, ćwiartka, konsola, koła, lam
py, zderzaki, tapicerka, silnik, skrzynia biegów, rozrusznik, 
alternator. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
POLONEZ TRUCK, 1998 r. 1600,1900 ccm: drzwi, maski, 
błotniki, lampy, zderzaki, wzmocnienia, burty, nadbudówki, 
kratownice, dachy, mosty, zawieszenia, koła, skrzynie biegów, 
Inne. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
POLONEZ TRUCK PLUS. 1999 r„ 1900 ccm. diesel: most - 
700 zł, koła 5 szt. - 500 zł, drzwi • 400 zł, skrzynia biegów - 
600 zł, wał pędny -150 zł, wspomaganie - 550 zł, fotel • 150 
zł, alternator - 250 zł, rozrusznik - 200 zł. części błacharki i 
inne. Legnica, teł. 0609/64-02-26 
POLONEZ TRUCK, 2000 r., 16 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
skrzynia biegów - 500 zł, wspomaganie - 500 zł, instalacja 
elektryczna - 500 zł, koła, 5 szt. - 500 zł, resory -150 zł, wał 
pędny -150 zł. Jawor, tel. 0601/19-07-52 
POLONEZ.TRUCK, 2000 r., 1900 ccm, diesel: most tylny, 
szyba, skrzynia biegów (5), drzwi, koła, fotele, wspomaga
nie. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ, FIAT 125p: hak holowniczy, alternator, półki pod 
deskę rozdzielczą. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
POMOC DROGOWA MERCEDES 608: najazd kpi. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
POMPA WTRYSKOWA BOSCH 8-sekcyjna, nowa, typ PE 8A 
85D. Stoszowice, tel. 074/818-10-02 po godz. 15 ' 
PONTIAC FIREBIRD : dużo części. Strzegom, tel. 
074/855-37-06,0600/56-36-18 
PONTIAC LE MANS, 1993 r . : skrzynia biegów, automatic. 
Wrocław, tel. 0609/36-92-62
PONTIAC TRANS SPORT: maska, błotniki, szyba czołowa, 
drzwi, sprężyny, deska rozdz., fotele, chłodnica klimatyzacji, 
szyby i inne. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
PONTIAC TRANS SPORT. 1992 r.: zawieszenia, drzwi i inne. 
Legnica, tel. 0601/73-42-70
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r . : różne części. Wrocław, 
tel. 0603/48-45-74
PORSCHE 924,2300 ccm, benzyna, V5,: drzwi, maski, szy
by, lampy, fotele, silnik, skrzynia biegów i inne z demontażu. 
Udanin, tel. 0600/10-67-50
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amor
tyzatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski 
przednie, pompa paliwa, koło dojazdowe. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
PORSCHE BOXSTER CARRERA: zderzaki przednie. Prusi
ce, tel. 071/312-54-64,0603/63-17-70 
O  PROWADZĘ SPRZEDAŻ CZĘŚCI do różnych aut 

Legnica, te l. 0609/26-20-53  i Niemcy, 
0049/17-74-72-57-33 84017561

PRZYCZEPA: podwozie przyczepy, do auta osobowego, fa
bryczne, na kołach, stan b. dobry, - 400 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
PRZYCZEPA HL 80-11 : piasty kół, 3 szt. - 250 zł/szt. Two- 
rzyjanów, tel. 074/850-44-89
PRZYCZEPA TOWAROWA: oś kompletna, na wahaczach, z 
hamulcem, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/346-67-65 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-47 : siłownik • 550 zł. Oława, 
tel. 071/302-85-84
RENAULT, 1700 ccm : skrzynia biegów. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
RENAULT SCENIC : różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
RENAULT: pompa paiiwa, elektryczna, zewnętrzna, nowa. 
Wrocław, tel. 0601/15-60-56
RENAULT, ,1977/87 r . : rozruszniki, alternator, nowe, w pu
dełku, -150 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
RENAULT 20 LS, 1982 r., 2000 ccm, benzyna,: wszystkie 
części z demontażu, dokumentacja, - 1.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-80-68,0600/35-42-42 
RENAULT D-16,1987 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika (bez 
głowicy, z tłokami, korbowodami, wałem, miską), - 400 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/325-09-03
RENAULT 11, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy błacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderza
ki, stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/37-17-09
RENAULT 11,1400 ccm, benzyna: silnik uzbrojony, - 750 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
RENAULT 11 : różne części. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 14: drzwi, klapa tylna z ogrzewaną szybą, chłod
nica, felgi aluminiowe na 3 śruby (z oponami). Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
RENAULT 18 GTS, 1600 ccm sedan: klapa tylna, drzwi, szy
by, deska rozdzielcza, zbiornik paliwa, alternator, gażnik, apa
rat zapłonowy, lampy, zaciski hamulcowe, półosie kpi., tar
cza, docisk i inne, - 350 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-59-16, 
0504/98-96-35
RENAULT 18 SEDAN: lampa lewa, kombi lampa prawa. Wro
cław, tel. 071/372-22-86
RENAULT 18 KOMBI, diesel: pompa wtryskowa, drzwi, szy
by i inne części. Wrocław, tel. 355-35-22,0603/68-64-59 
RENAULT 18 SEDAN, KOMBI, 1982 r„ 180 tys. km, 2068 ccm, 
diesel: drzwi z szybami, zderzak tylny, hak i inne. Żary, tel. 
0601/88-35-95
RENAULT 18 KOMBI, 1985 r., 125 tys. km. 2068 ccm, diesel 
: wszystkie części, stan b. dobry lub w całości. Wrodaw, tel. 
0503/99-07-05
RENAULT 19: piasty kpi. (tarcze wentylowane, zadski, nowe 
łożyska). Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 0609/28-19-33 
RENAULT 1$. 1800 ccm : silnik, dach i inne. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
RENAULT19 : amortyzatory przednie, - 100 zł. Lubin, tel. 
0608/57-42-36
RENAULT 1),: drzwi lewe tylne, nie uzbrojone, -100 zł. Mię
dzylesie, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/06-09-27 
RENAULT 19: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT 19,1800 ccm, benzyna : wzmocnienie przednie, 
ścianka tylna, silnik, skrzynia biegów, docisk sprzęgła, tar
cza, półosie, nagrzewnica, oś tylna, drzwi, progi, konsola, 
pokrywa bagażnika, ława pod silnik, wahacze. Prochowice, 
tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
RENAULT 19: skrzynia biegów, maski, błotniki i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-64

UŻYWANE części DO AUT 
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RENAULT 19 CHAMADE: klapa tylna, błotniki tylne, zderzak 
tylny. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19: lampy tylne. Wrodaw, teł. 071/341-52-47 
RENAULT 19 : zawieszenie przednie, drzwi, pokrywa silnika, 
skrzynia biegów, lampy przednie i tylne. Wrocław, tell 
0603/63-17-70
RENAULT 19 : pompy wtryskowe, alternatory. Wrodaw, tel. 
071/363-40-66 w godz. 10-16
RENAULT 19 : maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmu
chawa, licznik, konsola i inne drobne częśd. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
RENAULT 19, 1988/94 r. : różne części z demontażu, bla
charka, zawieszenia i inne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
RENAULT 19, 1989 r., 1900 ccm, diesel: silnik na częśd. 
Niechlów, tel. 065/543-56-45.0605/12-71-19 
RENAULT 19.1989 r., 18.3 tys. km, 1709 ccm, benzyna: chłod
nica i inne. Złotoryja, tel. 0605/28-92-54 
RENAULT 19.1989/94 r . : różne części, zbiornik paliwa, sil
nik, skrzynia biegów (diesel, benzyna). Wrocław, tel. 
071/399-08-18
RENAULT 19. 1990 r., diesel: pompa wtryskowa oraz inne
części silnika. Opole, tel. 0503/59-4
RENAULT 19, 1990 r. : różne części..Długołęka, tel.
071/315-28-72
RENAULT 19,1990 r. 4-drzwiowy: ćwiartki przednie, silnik, 
skrzynia biegów, słupek środkowy lewy, drzwi przednie pra
we, błotnik przedni prawy, listwa pod reflektor i inne. Wro
cław, teł. 0601/21-77-43
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, benzyna: silnik, stan ideal
ny, zawieszenia, drzwi, wyposażenie wnętrza i inne. Wrocław, 
tel. 071/315-10-19
RENAULT 19,1990/91 r.: listwy na progi - 100 zł. Góra, tel. 
065/543-45-13,0603/08-49-61 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm: silniki, skrzynia, konsola, 
drzwi, klapa tylna, półka, amortyzatory, wahacze, półosie, pia
sty i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V : klapa tylna kpi. ze 
spoilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tyl
ne, serwo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, 
zbiornik spryskiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłod
nica (1.7), podsufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
RENAULT 19, 1991 r . : dużo różnych częśd. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0605/72-56-22 
RENAULT 19,1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm: silnik z osprzę
tem (z dokumentacją, oclony), • 1.300 zł. Legnica, tel. 
0603/07-30-67
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna : różne częśd z
demontażu. Legnica, tel. 0607/37-56-47
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm: różne części. Wrodaw, tel.
071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r., 1800. ccm, 16V,: wszystkie części z 
rozbiórki. Wrocław, tel. 071/781-37-35 po godz. 17 
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900 : silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna: silnik uzbrojony, 
- 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
RENAULT 19,1992 r.. 1721 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5), progi, drzwi, pokrywy, półosie, nagrzewnice, szyba 
przednia, komputery i inne. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
RENAULT 19,1992 r. 3-drzwiowy: błotnik tylny prawy • 130 
zł. Wrodaw, tel. 0602/57-09-49 
RENAULT 19,1992 r., diesel: maska przednia -180 zł, lam
pa lewa przednia, kierunkowskaz -150 zł, wiatrak do chłod
nicy -100 zł, inst. do silnika - 200 zł, zderzak tylny -100 zł, 
klapa tylna - 250 zł, półosie z przegubami - 250 zł/szt., tarcze 
hamulcowe - 70 zł/szt., filtr pow. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19. 1992 r.. 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów. 
Żagań, tel. 0604/80-93-28
RENAULT 19,1993/94 r. D, E: różne części z rozbiórki, sil
nik, skrzynia biegów. Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT 19,1994 r., 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów 1900 
D, części silnika 1800 ccm, lampy tylne, błotnik przedni i tylny 
lewy, komputer, licznik, alternator, podłużnica lewa, kierowni
ca, oś tylna, klapa tylna, podsufitka, ukł. kierowniczy, siedze
nia, drzwi, półosie, rozrusznik. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
RENAULT 19,1996 r., 1700 ccm : skrzynia biegów - 300 złt 
wspomaganie kier. • 200 zł, korektor (1.4,1991 r.), komputer 
(1.4) -150 zł, komputer (1.7) • 150 zł, stacyjka, zamki, silnik 
(1.7) bez prawa rejestracji, stan b. dobry - 300 zł. Niegosławi
ce, woj. zielonogórskie, tel. 0504/76-19-04 
RENAULT 19, 21 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
RENAULT 19,21, CLIO, MEGANE : skrzynia biegów, silnik i 
inne części eksploatacyjne. Wrodaw, tel. 0605/03-24-14 
RENAULT 21 Próżne części., tel. 0603/46-80-33, 
0607/41-75-06
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: silnik, w całośd lub na czę
ści. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 
RENAULT 21: maska, błotniki, zderzaki, atrapa (nosek), re
flektory, chłodnica, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT 21 SEDAN : klapa tylna. Świebodzin, tel. 
0502/14-09-43
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: silnik nieoclony, stan b. do
bry, -1.990 zł. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna 
(sedan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm, benzyna : różne częśd z 
rozbiórki oprócz silnika i skrzyni biegów. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73,0607/70-42-41 
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, belki, pół
osie, maska i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49*57 
RENAULT 21,1988/89 r., 1700 ccm : silnik w całości lub na 
częśd - 380 zł oraz inne częśd z demontażu. Głuchołazy, tel. 
0609/52-74-87
RENAULT 21.1991 r.. 1700 ccm, benzyna: kpi. blok silnika, 
skrzynia biegów, półosie, rozrusznik, alternator, amortyzato
ry, zawiesz., maska, błotniki, lampy, zderzaki, szyberdach i 
inne. Chojnów, tel. 0600/34-40-71 
RENAULT 21,1991 r. :silnik 1,8i, półosie, wachacze, wózek, 
pompa paliwa, piasty, błotnik prawy, listwy krótkie na błotniki, 
drzwi. Prochowice, tel. 076/858-51-95, 0604/79-36-63. 
0606/64-70-54
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r . : dużo częśd z rozbiórki. 
Jawor, tel. 076/870-37-13
RENAULT 25: skrzynia biegów (2000 ccm), bębny tylne, ser
wo i inne. Kłodzko, tel. 074/647-58-09,0600/21-51-66 
RENAULT 25: maska, błotnik, zderzak, chłodnica, reflektory. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25 TX. 1987 r.. 2165 ccm : pas przedni, kierun
kowskaz lewy, silnik chłodnicy, lampy tylne, zderzak tylny, 
drzwi, błotnik prawy, moduł silnika J7T i J6R, podszybie, bak, 
spoiler, wahacze, sprężyny, amortyzator tylny, inst. el., półka 
tylna, konsola, ukł. kierowniczy, zaciski ham. Kłodzko, tel. 
074/867-92-91
RENAULT 25,1988 r.: drzwi prawe, błotniki przednie, zawie
szenia, zbiornik paliwa, wspomaganie, pompa hamulcowa. 
Zielona Góra. tel. 0601/18-89-01 
RENAULT 25.1988 r . : drzwi prawe, pompa wspomagania, 
kolumna kierownicy, błotniki przednie, zawieszenie przednie 
i tylne. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
RENAULT 5 : atrapa przednia. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93

RENAULT $ I
WARSZTAT • 8°®-17* ul. Paczkowska 26

tel. 071/36913 88 
SKLEP - 8M*17°° u, Kościuszki 181

L tel. 071/372 46 58 J
OP974382  ^

RENAULT 5 : różne częśd. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 5: szyba tylną. Nowa Ruda. tel. 0609/39-51-67 
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5,1980/89 r . : zderzaki, maska przednia,.szyby, 
nagrzewnice, deska rozdz., półosie do różnych silników, sie
dzenia i tapicerka (kremowa). Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5, 1982 r. : różne części; Wrocław, tel. 
071/367-29-81,0503/14-00-68 
RENAULT 5, 1982 r. : wszystkie części. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
RENAULT 5, 1983 r. : silnik, skrzynia biegów. Nowa Wieś, 
tel. 0504/93-92-32
RENAULT 5,1984 r.: drzwi przednie, 2 szt. - 80 zł/szt., błot
nik przedni lewy - 70 zł, przekł. kierownicy - 60 zł, pompa 
ham. z serwem - 50 zł, piasta z zaciskiem, 2 szt. - 50 zł/szt. 
Domaniów, woj. wrodawskie, tel. 0606/25-21-27 
RENAULT 5,1986 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna: silnik 
- 500 zł, skrzynia biegów - 200 zł, maska przednia • 100 zł, 
tylna klapa - 80 zł, półoś (krótka) -100 zł, kolumny McPher
sona, 2 szt. -100 zł/szt. Domaniów, woj. wrocławskie, tel. 
0606/25-21-27
RENAULT 5,1989 r., 92 tys. km, 1100 ccm : silnik kpi. - 350 
zł, zawiesz.,'półosie, części blach, i wiele innych. Bratoszów 
41, tel. 0606/30-17-47
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy: drzwi 
lewe • 60 zł, klapa tylna -100 zł, błotnik prawy • 60 zł, na
grzewnica - 80, chłodnica -100 zł, lampy tylne - 50 zł/szt., 
skrzynia biegów (4) • 150 zł, kanapa tylna - 100zł, zawiesze
nie tylne, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0502/96-14-02 
RENAULT 5,9,11: lampy tylne, kierunkowskazy, przełączni
ki świateł i wycieraczek, lusterko lewe. atrapa. Wrodaw, tel. 
071/372-22-86
RENAULT 5,19,FUEGO rok 90 - 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 9, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy błacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderza
ki, stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/37-17-09
RENAULT 9 : różne części. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 9.1983/97 r . : wszystkie części z demontażu • 20 
zł/szt., tel. 071/329-26-61
RENAULT 9,1984 r . : części z rozbiórki. Prusice, woj. wro
dawskie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9,11: skrzynia biegów (5), JB 3001 - 350 zł i inne. 
Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 0609/28-19-33 
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Pru
sice. tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
RENAULT BERUNGO: zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT CLIO II, 1200 ccm: kpi. zawieszenia, oś tylna, gło
wica, osprzęt silnika, zderzak tylny, lampa tylna, wzmocnie
nie czołowe, nagrzewnica, ukł. wydechowy, możliwa wysył
ka. ., tel. 0603/10-18-70
RENAULT CLIO : maska przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT CLIO II : oś tylna, reflektory. Prusice, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT CLIO I I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe,
refl., zderzaki, belka pod silnik, chłodnica wody, klimatyzacja,
obudowa z wentylatorem, grill, drzwi i inne. Siechnice, tel.
071/311-39-14.0602/71-26-65
RENAULT CLIO II, 1200 ccm: zawieszenie kpi. Wrocław, tel.
0603/10-18-70
RENAULT CLIO : lampy przednie i tylne, zderzaki, błotniki, 
zawieszenie przednie. Wrodaw, tel. 0603/63-17-70 
RENAULT CLIO I I : zderzaki, błotniki, McPhersony, półosie, 
wahacze; drzwi (302), poduszki pow., lusterka, chłodnice, 
skrzynie biegów, felgi stalowe 14" oraz inne części. Wrodaw, 
tel. 0502/93-90-21
RENAULT CLIO. 1990 r. : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0601/21-77-43
RENAULT CLIO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod sil
nik, wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspo
magania, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plasti
kowe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT CLIO, 1992 r . : lampa tylna prawa. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm; głowica, rozrusznik, al
ternator, tarcze ham., zaciski, łapy silnika, kolektory, gażnik, 
pompa wody, sprzęgło, piasta prawa, pompa paliwa i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
RENAULT CLIO, 1993/94 r. D, E: różne części z rozbiórki, 
silnik, skrzynia biegów. Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT CLIO. 1994 r., 1400 ccm: częśd silnika, ukł. wtry
skowy, kolektor wlotowy i wylotowy, klimatyzacja, komputer 
1200 ccm, fotele, amortyzatory, błotnik tylny lewy, mechanizm 
wycieraczek, zderzak tylny, plastiki i inne. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
RENAULT CLIO i, 1997 r . : zderzak, listwa pod reflektory (99 
r.). Oława. tel. 071/311-76-55
RENAULT CLIO, 1997 r . : wózek, wahacze, zwrotnice, ko
lumny McPhersona, półosie, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT CLIO II, 1998 r.: uszczelki - 30 zł, siedzenia • 100 
zł, pasy - 50 zł i inne. Oleśnica, tel. 071/399-97-39 
RENAULT CLIO. 1998 r.: maska. Wrocław, tel 0605/20-86-12 
RENAULT CLIO II, 1999 r. : wahacze, zwrotnice, półosie, 
kolumny McPhersona. listwa kierownicza, stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT CLIO, 2000 r.: poduszka pow. kierowcy, • 400 zł. 
., tel. 0607/77-93-76
RENAULT CLIO II, 2000 r . : części przodu, lampa tylna lewa,
klapa. Legnica, tel. 0602/12-22-73
RENAULT CLIO II, 2000 r . : reflektory soczewkowe, zderzak
przedni, maska silnika. Lubin, tel. 076/724-67-77,
0606/61-68-96

DIESEL SERWIS
Regeneracja pomp wtryskowych 

tel./fax 071/316-10-17 
tel. kom. 0-602 507 446

• naprawy pomp wtryskowych 
BOSCH i LUCAS

• wymiana wtryskiwaczy
• diagnostyka silników
t wymiany filtrów i pasków 
•doradztwo 0P01”13

RENAULT
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

PW "G.M. CAR", 55-011 Siechnice 
k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 

tel. 071/311-5942,071/311-54-13,0-604 607 719.

RENAULT CLIO, 2000 r., 1200 ccm : skrzynia biegów (5), 
tarcza f  docisk sprzęgła, półoś prawa, piasta koła, instalacja 
elektryczna. Polkowice, tel. 0501/62-27-65 
RENAULT CLIO, 2000 r . : chłodnica (diesel). Wrocław, tel. 
0601/21-77-43
RENAULT ESPACE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
klapa tylna, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, błotniki tyl
ne, fotel. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 . 
RENAULT ESPACE, 1991 r.: fotele, elementy błacharki i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-59-42
RENAULT ESPACE, 1997 r.: drzwi lewe tylne, lekko uszkodz. 
-100 zł, uszczelki drzwi lewych na ramki, górne lewe • 30 zł, 
zderzak tylny - 300 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
RENAULT EXPRESS: atrapa, zderzak, belka pod silnik, drzwi 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS, 1999 r.: klapa tylna z szybą, kpi. Smar
dzów, tel. 0|1/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT FUEGO : ukł. wspomagania kier, - 80 zł. Jerzma- 
nice, gm. Złotoryja, tel. 076/878-18-64 
RENAULT KANGOO : drzwi prawe, reflektor, błotniki. Prusi
ce, tel. 0606/40-03-11
RENAULT KANGOO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
wzmocnienie czołowe, refl., wahacze, belka pod silnik, 
McPhersony i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO: maska, reflektor lewy, zderzak przed
ni, zawiasy pokrywy silnika. Wrodaw, tel. 0601/21-77-43 
RENAULT LAGUNA : przód nadwozia. Krobia, tel. 
0603/99-70-55
RENAULT LAGUNA : dach i inne części z demontażu. Po
znań, tel. 0503/57-63-32
RENAULT LAGUNA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grili, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
belka pod silnik, refl. i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT LAGUNA, 1900 ccm, diesel: drzwi, klapa tylna, 
lampy tylne, podłużnica prawa, plastiki, tapicerki, szyby bocz
ne, pompa paliwa, filtr pow. i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGUNA : ABS, klimatyzacja, silnik, komputer, 
relingi, chłodnica i inne. Wrodaw, tel. 0503/77-11 -69 
RENAULT- LAGUNA : różne części. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT LAGUNA : szyba prawa przednia, licznik, koła z 
opoanmi Dunlop 185/65/14 oraz Pirelli P3000 Energy, 
185/65/14,2 szt. Zielona Góra, tel. 0603/23-04-58 
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r.: nagrzewnica, poduszki pow., 
sterownik ABS, silnik dmuchawy, skrzynia biegów, blenda, grill, 
felgi 15*, plastiki, poduszki silnika, łapy, tapicerka, podnośni
ki szyb, zamki drzwi i inne. Leszno, tel. 0605/82-85-18 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 1800 ccm: różne części mech. 
i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.: zderzak przedni, deska rozdz., 
konsola, klapa bagażnika, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0603/29-57-62
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r .: przednie ćwiart

ki i tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, klapa tyl
na, poduszka pow., koła z oponami, tapicerka, 
elem. plastikowe, deska rozdz., lampy tylne, zde
rzak tylny, półosie, elementy silnika, skrzynia 
biegów, łapy silnika, zbiorniczki, zamki uszczel
ki i inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87025401

RENAULT LAGUNA. 1996 r . : różne części. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : wzmocnienie przednie, zde
rzaki. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA, 1997 r. : drzwi przednie prawe, tylne 
lewe, do modelu 54rzwiowego, klapa tylna kpi., oś tylna kpi. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT LAGUNA II KOMBI, 1999 r.: silnik, komputer, za
wieszenie, półosie, ława, drzwi prawe, cały tył, dach, wnę
trze, radio. Legnica, tel. 0607/77-93*76 
RENAULT LAGUNA II. 1999 r.: kpi. silnik, stan idealny, prze
bieg 8000 km.., teł. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA, SCENIC, 1995/99 r . : blenda tylna, ha
logeny, lusterko kierowcy, szyba przednia. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r.: części używane. 
Wrodaw. tel. 071/372-87-60
RENAULT MAGNUM : kabina nieuzbrojona. Zielona Góra, 
tel. 068/323-10-09.0501/85-67-40. 0501/22-72-67 
RENAULT MASTER: zderzak, wahacze. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 0606/40-03-11
RENAULT MASTER : drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice/reflektory, obudowa z wen
tylatorami, lusterka, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT MASTER: drzwi boczne, przesuwane, dach, płat 
boku prawego i lewego. Wrodaw, tel. 071/349-26-63 
RENAULT MASTER: wałek sprzęgła, wieniec koła zamacho
wego (nowy, do 2.5 D). Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 
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RENAULT MASTER stary i nowy model: zderzak przedni. 
Wrodaw, tel. 0601/95-16-78
O  RENAULT MASTER, 1990 r. 2500 ccm, diesel oraz 

2100 ccm, diesel: silnik, części silnika, skrzynia 
biegów, części skrzyni biegów, półosie, rozrusz
nik, reflektory, nagrzewnica, resory i inne. Choj
nów, tel. 076/818-17-45, 076/818-12-27, 
0603/07-36-38 84018121

RENAULT MASTER, 1990/97 r., 2500 ccm. diesel: skrzynia 
biegów (5), silnik, wahacze, resory, rozrusznik, alternator, 
szyby, poduszki pod silnik, łapy silnika, inne, możliwa wysył
ka, ceny od 50 zł. Góra. tel. 0501/77-03-81.0601/91-97-74 
RENAULT MEGANE : drzwi kpi., model 5-drzwiowy. Milicz, 
tel. 071/384-24-31,0609/46-79-51 
RENAULT MEGANE: zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE: zagłówki przednich foteli -100 zł, cew
ka -100 zł. Praszka, tel. 034/359-08-33 
RENAULT MEGANE: błotnik prawy tylny, drzwi prawe (przed
nie i tylne), błotnik prawy przedni, lampa przednia i tylna (pra
wa), zderzaki. Radwanice koło Legnicy, tel. 076/832-12-17, 
0605/22-05-16
RENAULT MEGANE CLASSIC: klapa tylna, lampy tylne, zde- 
rzak tylhy. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE: fotele z poduszką pow. oraz inne ele
menty wyposaż, wnętrza, blacharka, oświetlenie, zawiesze
nia i inne. Siechnice, tel. 071/311-59-42 
RENAULT MEGANE SCENIC: maska przednia. Wrocław, teł. 
0601/72-56-81
RENAULT MEGANE, 1900 ccm, diesel: drzwi, klapa tylna, 
lampy tylne, podłużnica prawa, plastiki, tapicerki, szyby bocz

ne, pompa paliwa, filtr pow. i inne. Wrodaw, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
RENAULT MEGANE: reflektory. Wrodaw, tel. 0601/77.12-97. 
0603/63-13-01
RENAULT MEGANE COUPE : lampy tylne. Wrodaw, tel: 
0601/95-16-78
RENAULT tyEGANE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT MEGANE : progi. Wrocław, tel. 071/333-70-92, 
0601/56-17-22
RENAULT MEGANE : ABS, klimatyzacja, silnik, komputer, 
relingi, chłodnica i inne. Wrodaw, tel. 0503/77-11-69 
RENAULT MEGANE : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT MEGANE : różne części.: Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT MEGANE : ukł. kierowniczy, wahacze, konsola, 
McPhersony, zwrotnice, tarcze hamulcowe. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
RENAULT MEGANE, 1996 r.: chłodnica (benzyna). Wrodaw, 
tel. 0601/21-77-43
RENAULT MEGANE, 1997 r.: maska przednia, błotnik lewy i 
prawy, zderzak tylny i przedni, przełącznik świateł, uszczelka 
na drzwi, kołpaki oryginalne. Oleśnica, tel. 0604/83-54-93 
RENAULT MEGANE, 1997 r . : zderzaki, błotnik. Oława, tel. 
071/311-76-55
RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r . : drzwi tylne kpi., wó
zek, wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, kla
pa tylna do modelu 5-drzwiowego. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
O  RENAULT MEGANE, 1997/01 r . : silnik 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 elektr., uszczelka tylnych pra
wych drzwi, lampa lewa przednia, silniczek i mechanizm wy- 
cieraczek, lewa półoś, chłodnica, poduszki po silnik, plastiki, 
zegarek, słupki środkowe, nagrzewnica. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r.: drzwi tylne, lewe i pra
we, klapa tylna kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
RENAULT MEGANE, 2000 r.: klapa tylna z szybą, drzwi, błot
niki, zawieszenie tylne i inne drobne. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT MEGANE, 2000 r.: błotnik lewy, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0604/86-75-60
RENAULT MEGANE, 2000/01 r., 1600 ccm, 16V: silnik wen
tylatora. Trzebnica, tel. ^502/20-34-22 
RENAULT MEGANE, LAGUNA : maski, błotniki, reflektory i 
inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
RENAULT MEGANE, LAGUNA : zderzak przedni i tylny, 
maska, zawieszenie przednie, reflektory. Wrocław, tel. 
0603/63-17-70
RENAULT RAPID, 1992 r., 1600 ccm, diesel: silnik, zawie
szenia, dużo częśd z demontażu + dokumentacja. Złotoryja, 
tel. 0605/85-58-00
RENAULT SAFRANE : chłodnica wody i klimatyzacji. Cieśle 
k. Oleśnicy, tel. 071/315-40-51 
RENAULT SAFRANE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
belka pod silnik, chłodnice, halogeny, reflektory, klapa tylna, 
obudowa z wentylatorami, lusterka, lampy tylne, błotniki tyl
ne, fotele, konsola, blenda. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT SAFRANE : zawieszenie tylne. Wrocław, tel. 
0603/63-17-70
RENAULT SAFRANE, 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie tylne. Wrodaw, tel. 0602/71-24-42 
RENAULT SAFRANE, 1993 r.: drzwi, listwy, plastiki, spręży
ny, pompa ABS, serwo hamulców, silnik wyderaczek, progi, 
ćwiartka tylna prawa, pompa paliwa, wskaźnik paliwa i inne. 
Legnica, tel. 0501/60-86-49
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 3000 ccm. 6V: skrzynia bie
gów na części, fotele, kokpit, plastiki wnętrza, inst. elektr., licz
nik, lusterko wewn., wentylatory chłodnic i nadmuchu, plasti
ki. Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
RENAULT SAFRANE, 1999 r.: 2 błotniki przednie, grill, światła 
przeciwmgielne i inne. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
RENAULT SCENIC : lampy tylne i przednie, zderzak tylny, 
maska, blenda, błotnik przedni. Leszno, tel. 065/529-08-63, 
0601/24-37-36
RENAULT SCENIC : maska, błotniki, zderzaki, reflektory, 
belka pod silnik, drzwi, chłodnica, obudowa z wentylatorami, 
klapa tylna, fotel pasażera z poduszką powietrzną. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT SCENIC : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : silnik 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.: fotele z poduszką pow. oraz inne 
elementy wyposażenia wnętrza, elementy błacharki, zawie
szenie i inne. Siechnice, tel. 071/311-59-42 
RENAULT SCENIC, 2000 r . : drzwi tylne prawe kpi. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
O  RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: silnik, czę

ści silnika, skrzynia biegów (2.1 D i 2.5 D), za
wieszenia, półosie, ukł. kierowniczy, rozrusznik, 
alternator, części skrzyni biegów i inne. Chojnów, 
tel. 076/818-17-45, 076/818-12-27, 0603/07-36-38 
84018111

RENAULT TRAFIĆ, 2068 ccm, diesel: silnik, w całośd lub
na części. Kłodzko, tel. 074/647-44-31
RENAULT TRAFIĆ : drzwi przednie, chłodnica, rozrusznik,
tylna oś kpi. Modła 38, tel. 076/817-28*5
RENAULT TRAFIĆ : różne części. Oleśnica, tel.
071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ : zderzak przedni. Oleśnica, teł. 
0601/72-56-81
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna : silnik (kompl. do
kumentacja celna), ława pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 
076/858-47-61.0605/43-54-20 
RENAULT TRAFIĆ : pompa wody. Siechnice, tel. 
071/311-59-42 w godz. 8-18.0600/25-91-92 
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 125 tys. km, 2068 ccm, diesel: silnik nie
oclony, • 1.990 zł. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05.
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, diesel: wieniec koła zama
chowego, nowy. Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, •
2.500 zł. Wrodaw, tel. 0605/62-00-14 
RENAULT TRAFIĆ. 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2200 ccm, benzyna : silnik, wa
hacze, ława pod silnik. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
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RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2100 ccm, diesel: części me-, 
chaniczne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, skrzynia 
biegów Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
RENAULT TRAFIĆ, MASTER, 1983/95 r.: głowica, blok, tło
ki, wspomaganie kierownicy, maska silnika, drzwi, zderzak, 
lampa, silnik, skrzynia biegów. Wysoka, tel. 071/329-26-61 
wewn. 53,0605/93-05-59
RENAULT TWINGO : listwy dachowe - 200 zł. Chocianów, 
tel. 076/818-44-02
RENAULT TWINGO: bębny kompl. z piastami i linkami, pół
ka tylna. Oleśnica, teł. 0601/93-67-66 
RENAULT TWINGO: maska, błotnik, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, reflektory, chłodnice, drzwi, oś tylna, klapa tylna, 
belka pod silnik, McPhersony, zwrotnice, wentylator. Siechni
ce, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO : maska, błotniki, reflektory, wózek pod 
silnik, wahacz. Trzebnica, tel. 0603/63-17-70 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO, 1998 k  : zderzak. Radwanice, tel. 
071/311-76-55
RENAULT TWINGO, 1999 r . : maska, wzmocnienie przed
nie, lampy, zderzak, chłodnice. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
RENAULT TWINGO, CLIO, 1991/96 r. : wszystkie części 
oprócz foteli. - 230 zł. Źerniki Wrocławskie, tel. 071/344-68-89 
O  ROBUR oraz Ifa, Fortschritt: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, również sprzedaż wysyłko
wa, akcesoria, serwis na miejscu. Bielany Wro
cławski e, ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81012291

ROBUR: pompa wtryskowa. Międzybórz, tel. 062/785-63-31 
ROBUR. diesel: silnik po remoncie ze sprz)gem, stan dobry 
- 700 z, szyby, drzwi, lampy, kpi. most tylny -160 z, pompa 
paliwa, alternator, rozrusznik, serwo, pompa hamulcowa, 
b)bny, felgi, filtr powietrza, automatyczna skrzynia biegów, 
zbiornik paliwa. Wałbrzych, tel. 0601/81-32-12 
ROBUR, 1986 r., diesel : różne. Marcinkowice, tel. 
071/311-76-55
ROBUR, 1986 r., diesel : różne części. Wrocław, tel. 
0608/21-31-38
ROBUR, 1988 r„ diesel: koła kpi. (650x20, 4 szt., stan b. 
dobry), rozrusznik, alternator, kolumna kierownicy, skrzynia 
biegów, most tylny, części silnika i inne. Kobierzyce, tel. 
0603/94-97-53
ROVER 200 : reflektory nowe, oryginalne i inne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0501/10-98-53 .
ROVER 214,1990 r . : drzwi z szybami, skrzynia biegów, za
wieszenie przednie i tylne, tapicerka z drewnem, dach, silnik
1.4 na części, zbiorniczki, rozrusznik, drążek kierowniczy i 
inne. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
ROVER 214, 216,1994 r . : McPherson przedni, zaciski ha
mulcowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przed
ni. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
ROVER 400 : reflektory nowe, oryginalne i inne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0501/10r98-53
ROVER 400,1996 r.: klimatyzacja kpi., zderzak tylny i przed
ni, lampy, chłodnica. Otmuchów, woj. opolskie, tel. 
0600/63-28-24 lub, 0608/23-73-02 
ROVER 416 SI, 1998 r., 1600 ccm: zawieszenia, drzwi, błot
nik tylny prawy, zderzak przedni,.felgi z oponami, silnik. Bole
sławiec, tel. 0604/08-89-34 .
ROVER 600: tapicerka skórzana (szara), 600 SDI: filtr pow. 
Bystrzyca Kłodzka, tel, 0501/10-98-53 
ROVER 600 : reflektory nowe, oryginalne i inne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0501/10-98-53
ROVER 600: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0604/25-05-69 
ROVER 600,1996 r.: reflektory, błotniki, zderzaki, klapa tyl
na i inne. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0501/10-98-53 
ROVER 75 : reflektory nowe, oryginalne i inne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0501/10-98-53
ROYER 800 : reflektory nowe, oryginalne i inne. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0501/10-98-53
ROVER 820 Tl. 1993 r., 2000 ccm, turbo: dach, podłużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt siloika, drzwi, szyby, 
lusterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, fel
gi aluminiowe, plastiki, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
ROVER MONTEGO, AUSTIN KOMBI: drzwi, skrzynia bie
gów 2.0 E. Wrocław, tel. 0601/75-64-57 
SAAB: włączniki podgrzew. siedzeń - 30 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
SAAB : oryginalne felgi aluminiowe, wzór szprychy, 15”. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
SAAB 900: tylne zawieszenie z amortyzatorami, felgi alumi
niowe 15' z oponami. Wrocław, tel. 071/328-13-11 
SAAB 9000: kierunkowskaz, zderzak przedni. Cieśle k. Ole
śnicy, tei. 071/315-40-51
SAAB 9000 CD : chłodnica klimatyzacji i powietrza, ukl. kie
rowniczy. Legnica, tel. 0606/68-3()-86 
SAAB 9000 CD: zderzak. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SAAB 9000.1997 r., 2300 ccm: wszystkie części. Środa Śl., 
tel. 0603/74-96-57
SAAB 93 : zderzak przedni - 250 zł, błotnik przedni prawy - 
-150 zl. Trzebnica, tel. 071/312-90-36 
SCANIA ciągnik siodłowy: turbosprężarka - 2.500 zł. Polko
wice, tel. 076/847-91-89
SEAT, 1000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów 151, z do
kumentacją, oclone, ceny od 1.200 zl. Syców, tel. 
062/785*5-53,0603/58-56-02 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r.: dach, błotniki tylne, klapa tylna, 
tapicerka, ukl. wydechowy, zawieszenie tylne, poduszka pow., 
klimatyzacja, plastiki, wiązka inst. elektr., lampy i inne. Lubin, 
tel. 0603/48-47-12
SEAT ALHAMBRA. 2000 r., 1900 cgn, TDi: silnik, skrzynia 
biegów{5), zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica', podłuż- 
nice. tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi 

..dachowe i inne.. Lubin, tel. 0602/88-75-75 y.
SEAT AROSA, 1999 r.. .1400. ccm, TDi : zderzak, reflektory, 
błotniki, zawieszenia, wyposażenie wnętrza i inne. Wrocław, 
tel. 0605/36-53-43
SEAT CORDOBA: oryginalne kołpaki, nowy model- Kłodzko,, 
tel. 0606/46-16-93' 7  ^ H f  .
SEAT CORDOBA, 2000 ccm, GTI ; pilnik z instalacją i kom
puterem, w całości lub na części. Polkowice, tel. 
0607/10-78-54
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, telOŚOl/81-36:18 
SEAT CORDOBA 1993 r..: belka .tylna, zbiornik paliwa (die
sel), siedzenia przednie i tylne, stan b. dobry. Kłodzko, tel. 
074/867-75-59,0602/19-66-75 _
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 65 tys. km, 1400 ccm : silnik w 
całości lub na części, skrzynia biegów, rozrusznik, półosie, 
piasty przednie, tarcze ham. ♦ zaciski, katalizator i inne. Ko
sowo, gm. Leszno, teł. 0501/72*18-07 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska, felgi, 
części silnika, pompy, wspomaganie i inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
SEAT CORDOBA, 1994/99 r . : chłodnica (1.6), lusterka, na
grzewnica, filtr, przełączniki, prowadnice z szybami, zamki, 
klamki, tapicerka drzwi, lampy tylne i inne. Nysa, tel. 
077/433-53-22
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1900 ccm: kolumny McPhersona, 
drzwi prawe, zawieszenie z ABS, plastiki wnętrza, błotniki tyl
ne, wahacze, skrzynia biegów, półosie i inne. Polkowice, tel. 
0607/10-78-54
SEAT CORDOBA 1996 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: 
części mechaniczne, blacharka, elem. elektroniczne, silnik, 
skrzynia biegów. Zielona Góra. tel. 0603/22-86-57

SEAT CORDOBA, 1996 r.: kierownica z zaślepką, poduszka 
*V' pow., przednia nakładka zderzaka, dolna blacha, przełączni- 
w k iA ^ e ł.  Kłodźko, tel. 074/647-19-44,0602/36-18-07

0  SEAT CORDOBA II, 2000 r. łbiza II, poj. 1400 MPi, 
1600 ccm: maska, zderzaki, błotniki, dach z pod- 
sufitką, drzwi, szyby, lusterka, pompa oleju, ABS, 
belka tylna, chłodnice, koła 14", klapa tylna i inne. 
Lubin, tel. 0603/70-02-17 84018181

SEAT IBIZA : oryginalne kołpaki, nowy model. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
SEAT IBIZA : głowica (system Porsche). Prusice, tel. 
0606/40-03-11
SEAT IBIZA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
SEAT IBIZA, 1980/91 r.: wszystkie części z demontażu. Choj
nów. tel. 076/819-17-56,818-70-01 
SEAT IBIZA, 1986/90 r., 1200 ccm : zawieszenie tylne. za- 
wieszenie przednie, rozrusznik, klapa tylna, ukł. kierowniczy
1 inne. Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-23, 075/784-30-87, 
0602/36-34-97
ŚEAT IBIZA, 1988 r.: drzwi kpi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1988 r., 900 ccm: silnik, póosie, rozrusznik, al
ternator, chodnica, tylne lampy, atrapa i inne cz)ści z rozbiór
ki. Malanów, tel. 063/288-35-94 
SEAT IBIZA, 1989 r„ 1200 ccm, system Porsche: drzwi, lam
py, zderzak tylny, ćwiartki, zamki, szyby i inne. Legnica, tel. 
0608/82-95-68
SEAT IBIZA, 1989 r.: dach, klapa tylna, szyby uchylne, szy
ba, przednia, nakładki na progi, zderzak tylny oraz siedzenia 
sportowe. Wrocław, tel. 071/367-29-81,0503/14-00-68 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1700 ccm, diesel: silnik kpi., zawiesze
nia, amortyzatory. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0604/78-33-32,0606/47-1J-90 
SEAT IBIZA, 1990 r.: drzwi tylne, prawe, lampy tylne, kolum
ny McPhersona. Oława, tel. 071/313-24-19,0609/29-06-37 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm: silnik, kompletna dokumen
tacja, lampy, zderzaki, atrapa, elem, zawieszenia i inne. Pi-, 
sarzowice. tel. 075/722-33-79
SEAT IBIZA, 1990 r. 4-drzwiowy: kpi. drzwi, uszczelki, ćwiart
ka tylna, klapa, maska, licznik z komputerem, spoiler na kla-r 
pę, oryginalny, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne z amorty
zatorami i inne. Wrocław, tel. 0606/24-21-68 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r.. 88 tys. km, 900 ccm: silnik kpi. i inne z 
demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0602/88-08-99 
SEAT IBIZA, 1991 r . : drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1991 r. 900,1200,1500 ccm: silnik z osprzę
tem, szyby, skrzynia biegów, ćwiartki, wnętrze, maski, koła, 
drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SEAT IBIZA, 1992 r.. 1700 ccm* diesel: korbowód, -150 zł. 
Lewin Kł., tel. 074/869-80-% po godz. 21,0605/26-85-20 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna : silnik, stan ideal
ny, skrzynia biegów (5), drzwi, zawieszenia, wyposażenie 
wnętrza i inne. Wrocław, tel. 0608/29-29-83 
SEAT IBIZA, 1993 r. : belka tylna, zbiornik paliwa (diesel), 
siedzenia przednie i tylne, stan b. dobry. Kłodzko, tel. 
074/867-75-59,0602/19-66-75 
SEAT IBIŻA, 1993 r., 1200 ccm: wszystkie części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 1995 r., 1600 ccm 3-drzwiowy: dach, ćwiartki, 
drzwi, skrzynia biegów, klapa tylna, deska (pulpit), dach kpi. 
do Cordoby + szyby. Legnica, tel. 0608/70-62-07 .
SEAT IBIZA, 1998 r. 5-drzwiowy: różne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0602/60-66-24
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1994 r . : lusterka, listwa wspoma
gania, nagrzewnica, oś tylna, półosie, konsola, lampy tylne. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1994/98 r. 1.4-1.6, 3-drzwiowy : 
dach, drzwi, ćwiartki, felgi aluminiowe, konsoia, silnik, skrzy
nia biegów (5), oświetlenie, klapa tylna, błotniki, zawiesze
nia, szyby i inne. Rusko, tel. 0608/70-62-07 
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r . : reflektory, kierunkow
skazy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
SEAT MALAGA, 1982 r., 87 tys. km, 1200 ccm ; silnik, ukl. 
kierowniczy, drzwi, rozrusznik, serwo, cewkę zapłonową, 
amortyzatory, zaciski hamulcowe, fotele, przełączniki, pom
pę hamuclową, lusterka, klamki,' inne. Biała, tel. 
077/438-77-58,077/438-71-22 
SEAT MARBELLA, TERRA: różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
SEAT TOLEDO: drzwi tylne lewe, uzbrojone - 90 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/644-90-94.0604/40-53-70 
SEAT TOLEDO : podłoga bagażnika, klapa tylna z szybą. 
Głogów, tel. 0601/14-67-10
SEAT TOLEDO: klimatyzacja kpi. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
SEAT TOLEDO: skrzynia biegów. Poznań, tel. 0607/64-42-98 
SEAT TOLEDO : różne części z demontażu. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
SEATTOLEDO: przednia prawa ćwiartka, słupek, podłoga, - 
500 zł. Wińsko, tel. 071/389-80-63 
SEAT TOLEDO : błotnik przedni prawy, reflektory, półosie, 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 071/784-59-15 
SEAT TOLEDO : drzwi przednie lewe nieuzbrojone, klapa 
tylna z szybą. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: tył karoserii i inne części używa
ne: Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
SEATTOLEDO, 1992 r., 2000 ccm: drzwi, zawieszenie zABŚ, 
skrzynia biegów (5), rozrusznik, tłumik kpi. Zgorzelec, tel. 
0607/74-86-69
SEAT TOLEDO, 1992 r . : drzwi, silnik 1.8E, zderzaki, klapa 
tylna, lampy tylne, zawieszenia, tapicerka welurowa, szyby, 
filtr powietrza, chłodnica. Bolesławiec; tet. 0608/47-98-06 
SEATTOLEDO, 1992 r., 1800 ccm : silnik, klapa iylna. Ża
gań, tel. 0604/80-93-28
SEAT TOLEDO, 1992/94 r.: drzwi przednie i tylne prawe, atra- 

:  pa, listwy dachowe: Zielona Góra, tel. 0601/88-26-80 
SEAT TOLEDO, 1992/98 r„ 1800 ecm: drzwi, lusterka, chłod- 

z . nica,'wspomaganie, lampy: części-silnika,-felgi stalowe, kon
sola i inne. Wr00̂  tej. 0^02/23-68-66 ....

* SEAT TOLEDO; 1993 r;, 1800-ccmi4600.12000 ccm: dach, 
podłużnice, ćwiartki tylne, k|apa;-drzwi, lampy, zegary, chłod
nica, serwo, nagrzewnica, lusterka^hak, .zbiorniczki, osprzęt 
silnika, skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. Wydecho
wy i kierowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88. 
SEAT TOLEDO; 1993 r., 1800 ccm, benzyna : zawieszenie 
tylne, 2 półosie z przegubami, - 170 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-88-32
SEATTOLEDO, 1993 r., 1.9.1.8 D . różne części nadwozia i 
zawieszeń. Zielona Góra, tel. 0605/46-84-56 
SEATTOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: różne częścfz 
rozbiórki. Złotoryja, tel. 0603/22-91 
SEATTOLEDO, 1994 r.: klapa tylna z szybą i lampami. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów, uszkodzony 3. i 4. bieg, felgi aluminiowe 14*. Wrocław, 
tel. 0600/53-85-00
SEAT TOLEDO, 1996 r . : różne części. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0501/10-98-53
SEATTOLEDO, 1997 r. : lampy przednie el. reg, - 380 zł. 
Prochowice, tel. 0608/45-34-10 
SEAT TOLEDO, 1998 r., 12 tys. km, 1600 ccm, benzyną: 
silnik oclony, stan idealny (gwarancja), komputer, sonda, inst. 
el. kpi., listwy, szyby, klamki, zamki tylnych drzwi, maskowni
ca licznika, kpi. piasty z ABS-em i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-48-03

SEAT TOLEPO i, 1998 r.-: drzwi lewe, tapicerka, klapa tylna, 
-zawieszenia*półosie, belką tylna-zABS-em, szyby, lusterka, 
klapa tylna, sanf£fćwT3rtkalylna lewa, plastiki środka, chłod
nice i inne. Rudna k. Lubiria* tel. 0607/04-26-69 
O  SEAT TOLEDO II, 2000 r., 1.4,1.6,1.8, 1.9 TDi: 

maska, drzwi, błotniki, reflektory, lusterka, szy
by, klimatyzacja, plastikowe elem. wnętrza, fote
le, osprzęt silnika, zawieszenia, chłodnice, ukł. 
wydechowy, skrzynie biegów, głowice, koła z 
oponami 14" i 15" oraz inne części. Lubin, tej. 
0603/04-19-15 84018191

SEATTOLEDO, 2001 r., 1900 ccm, TDi:.konsola, drzwi, za
wieszenia, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
SEAT TOLEDO, LEON : maska, zderzak. Trzebnica, tel. 
071/312-54-64,0606/40-03-11 
SEAT, GOLF : belka pod silnik, benzynowy, tylna - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/795-43-60
SHL M-11,175 ćcm: cylinder z nowym tłokiem po szlifie, dó 
silnika S-32,3-biegowy - 70 zł. Wrocław, tel. 071/357-08-91 
O  SILNIK do VW T2, poj. 1600 ccm D, Golf II, 1600 

ccm D, blok kompletny do poj. 1800 ccm GTi, 16V, 
typ PL, Audi 1800,1800 ccm i, 2000 ccm, Opel, 
poj. 1300 ccm, Ford 2300 D, 2000 ccm EFi, 2000 
ccm DOHC, 1100 ccm Iblza, 1200 ccm i, Mazda
626,2000 ccm I, V, Peugot 4051900 ccm D, Nis
san Primera 2000 ccm D, Suzuki 1300 ccm. Re
nault 19, 1700 ccm, Gubin, tel. 068/359-63-73 
87026191

SILNIK DEUTZ. 6100 ccm, turbo, rzędowy : różne części + 
skrzynia biegów (5). Opole, tel. 077/454-38-79 
O  SILNIK LEYLAND i inne naprawy główne oraz bie

żące, silniki na wymianę do wózków widłowych, 
do maszyn rolniczych i budowlanych, Fadrom, 
gwarancja, serwis stały., tel. 076/843-57-46 /fax 
84018201

SILNIK LEYLAND SW-400 po pierwszym szlifie, - 2.200 zł. 
Oława, tel. 071/313-00-30
SILNIK S-324, pompa wtryskowa, nowa, NR P24/01/M, • 250 
zł. Niemcza, tel. 074/837-81-90 po godz.19 
SILNIK SW-262 LEYLAND kompletny, sprawny, stan dobry, -
2.000 zł. Gołębice, gm. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-12-54 
SILNIK SW-400, turbo : zestaw naprawczy bez tulei, fabr. 
nowy - 500 zł, oraz pompa olejowa, nowa - 200 zł. Lubin, tel. 
0502/60-93-39

SILNIK SW-400 Andrychów, turbo, nowy, bez gwarancji, -
13.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-49-56
SILNIK SW-400 : głowica, pompa wtryskowa, korbowody,
wałek rozrządu, wtryskiwacze, tłoki i inne. Świebodzin, tel.
068/381-22-45,068/381-22-43
SKODA 105,120: silnik bez głowicy (na gwarancji), zestaw
naprawczy silnika, głowica kpi. (po remoncie) i inne, nowe i
używane. Lubin, tel. 0604/66-62-68,076/846-30-98
SKODA 130 : głowica, stan b. dobry - 280 zł. Kłodzko, tel.
074/871-46-59
SKODA 100 oraz 105 i 120: skrzynie biegów, głowice, wały 
korbowe, tuleje z tłokami i inne. Kochlice, tel. 0604/44-38-71 
SKODA 105: drzwi i szyby. Opole, tel. 077/465-25-30 
SKODA 105,120 : błotniki, skrzynie biegów, szyby, zawie
szenia, głowice do 1.5 i 1.2 ccm i inne. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
SKODA 105 S : wał po szlifie f  panewki, korbowody - 250 zł, 
głowica uzbrojona -150 zł, skrzynia biegów z półosiami, bęb
nami • 250 zł, hak - 50 zł, alternator - 50 zł, rozrusznik • 80 zł, 
zaciski hamulcowe, tarcze, docisk sprzęgła i inne. Stanowi
ce, tel. 074/855-78-73
SKODA 105 - 120 : wszystkie części. Wrocław, tel.
071/344-42-42,0608/75-16-34
SKODA 120, 105 : przednie zawieszenie. Wrocław, tel.
071/793-48-89
SKODA 120 : hak, stan dobry, - 60 z|. Wrocław, tel. 
071/353-00-51
SKODA 120: reflektory, nowy model, trapezowe, stan b. do
bry • 25 zł/szt., szyby do drzwi - 10 zł/szt. Złotoryja, tel. 
076/878-34-49
SKODA 105-120,1984 r . : różne części z demontażu. Młyń- 
sko, gm. Giyfów ŚI..M  0601/57-22-41 
SKODA 105,120,1986 r. 1100,1200 ccm: skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, drzwi, szyby, mosty, belki, półosie, zde
rzaki, błotniki, silniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SKODA 120,1988 r.: wszystkie części z demontażu. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-13,0504/93-50-65 
SKODA 105,120,1989 r . : hak z inst. elektr. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
SKODA FAVORIT: różne części mechaniczne, skrzynia bie
gów, silnik, oś tylna, plastiki, blacharskie, drzwi tylne i inne. 
Kłodzko, tel. 074/868-53-87
SKODA FAVORIT: różne części mech.: skrzynia biegów, sil
nik, tylna kanapa i inne. Krósnowice, gm. Kłodzko, tel: 
074/868-53-87 -
SKODA FAVORIT : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel.- 
*071/310-15-80 ‘ : ■ ~
SKODA FAVORIT: różne części. Oleśnica, tel: ÓT1 /315-40-51 
SKODA FAVORIT : zderzak przedni, n‘owy. Wrocław, tel. 
071/343-46-20
SKODA FAVORIT ./silnik, skrzenia biegów, zawieszenie 
przednie i tylne, lampy tylne, drzwi' żderzaki, błotniki i inne.' 
Wfóttaw, tel. 0603/63-17-70- .
SKODA FAVORIT: reflektor lewy, drzwi tylne lewe, klapa tyl- 
na. Wrocław, tel. 0601/21 -77-43 ' H ;* '  *
SKODA FAVORIT: skrzynia biegów, zedtfr ,̂ lusterka, silniczki 
wycieraczek, sprężyny, amórtyżatorytylńef lampylylne, inst. 
elektryczna, szyby drzwi, plastiki i'inne.'Wrocław, tel. 
071/345-68-78,0502/51-50-31 
SKODAFAVORIT, 1990 r., 46 tys. km, 1300 ccm: stan silnika 
b. dobry, skrzynia biegów (5) i inne z demontażu, oclone, na 
gwarancji. Legnica, tel. 0601/7.8-25-72 w godz.8-17, 
076/722-95-21
SKODA FAVORIT, 1990 r., 1300 ccm: różne części z demon
tażu. Żagań, tel. 0604/80-93-28 
SKODA FAVORIT, 1991 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna bordowa: bla
chy, szyby, zawieszenie przednie, belka tylna, alternator, sil
nik kplT, aparat zapł., głowica, gażniki. Lubin, tel. 
076/842-53-99
SKODA FAVORIT, 1991 r . : skrzenia biegów, zawieszenie, 
lampy, silnik, osprzęt silnika, błotniki, zderzaki, mosty, belki, 
maska, dach, drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT, 1991 r.: pas przedni, drzwi, szyby, części 
elektryczne i mechaniczne, wkład zamków, paski klinowe gład

kie, reflektor przedni lewy, używany hak tylny. Wrocław, tel. 
071/343-66-26
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 Cćm, benzyna : 
silnik z udokumentowanym przebiegiem, skrzynia biegów,- 
półosie. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
SKODA FAVORIT, 1992 r.: elementy blacharki, silnik, zawie
szenie przednie, kolumny McPhersona, oś tylna, skrzynia bie
gów (5), półosie, kola, chłodnica, zbiornik paliwa, szyby, klam
ki, zamki, linki, ukł. kierowniczy i wydechowy, stacyjka, insta
lacja elektryczna, przełączniki. Legnica, tel. 076/852-46-02, 
0602/30-32-49 dogodź. 23
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm: różne czę
ści mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0502/45-12-47 
SKODA FAVORIT, 1993 r.,: drzwi prawe tylne, zawieszenie 
przednie, kolumny McPhersona, zbiornik, podsufitka, linka 
hamulca, tłumik środkowy, serwo z pompą, plastiki, silnik 
wycieraczek, zderzak tylny, lampy, wentylator, przekaźniki, 
możliwość dowozu. Gromadka, tel. 076/817-23-32 
SKODA FELICIA klimatyzacja kompletna, - 800 zl. Oława, 
tel. 071/302-85-44,0602/70-20-85 
SKODA FELICIA : atrapa przednia, zderzak przedni i tylny, 
drzwi tylne lewe. Wrocław, tel. 0601/21-77-43 
SKODA FELICIA: wentylator chłodnicy, lampa przednia lewa, 
pompa paliwa, amortyzatory przednie, sprzęgło. Wrocław, tel. 
0607/30-64-96
SKODA FELICIA KOMBI: zderzak tylny, zbiom/k paliwa, pia
sty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik, mechanizm 
różnicowy, belka zawieszenia (tylna), sprzęgło. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SKODA FELICIA: maska, drzwi, zderzaki, chłodnica, reflek
tor, przekł. kierownicy, zwrotnica, pokrywa bagażnika, reguł, 
reflektory, grill. Wrocław, tel. 071/337-13-13 do godz. 13 
SKODA FELICIA, 1991 r . : pas przedni, drzwi, lampy, szyby, 
części eletryczne i mechaniczne, wkład zamków, paski klino
we gładkie, farba sprey (kolor groszkowy) oryg., reflektor 
przedni lewy, używany hak tylny - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/343-66-26
SKODA FELICIA, 1995/00 r , : lusterka boczne, lewe, ręczna 
i elektryczna regulacja. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
SKODA FELICIA, 1996 r„ 1300 ccm : silnik, stan b. dobry - 
850 zl, oś tylna - 20 zł, drzwi tylne - 200 zł, chłodnica -100 zi, 
komputer -100 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
SKODA FELICIA KOMBI, 1996/97t , 1300 ccm, MPi: drzwi 
tylne lewe -100 zł, konsola -150 zł, fotele kpi. + tapicerka - 
300 zł, zderzak tylny -100 zł, lampy tylne -100 zł/szt., sanki - 
150 zł, wahacze, amortyzatory, pompa paliwa i inne. Lwówek 
Śląski, lei. 0603/62-84-35

SKODA FELICIA, 1997 r . : reflektor prawy + kierukowskaz • 
120 zł, maska - 200 zł, zderzak przedni czarny -100 zł, chłod
nica - 80 zł, klapa tylna (HB) -100 zł, zderzak tylny lakierowa
ny -120 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
SKODA FELICIA, 1998 r.: maska, atrapa, lampa, kierunkow
skaz lewy przedni i błotnik, zderzak przedni, belka pod zde
rzak, halogeny, nadkole lewe przednie. „  tel. 062/782-99-49 
SKODA FELICIA, 1998 r. : różne części. Radwanice, tel. 
0602/88-49-71
SKODA FELICIA, 1998 r.: lampa przednia prawa, błotnik tyl
ny lewy, chłodnica wody. Wrocław, tel. 071/364-51-42, 
0608/34-92-77
SKODA FELICIA, OCTAVIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawiesze
nie przednie, kabiny oraz Inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 :
SKODA LIAZ : silnik! Ratno Górne, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/63-12-95
SKODA LIAZ : bębny hamulcowe tylne, nowe - 250 zł/szt., 
chłodnica oleju (nowa) • 300 zł. Tworzyjanów, tel. 
074/850-44-89
SKODA OCTAVIA: silnik, głowica, skrzynia biegów (nowa), 
pompa wtryskowa, klimatyzacja, lampy, deska rozdz., zawie
szenie przednie, turbo, komputery, atrapy i inne, możliwość 
wysyłki. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 0603/77-93-50 
SKODA OCTAVIA : felgi aluminiowe 15', z oponami 
195/65/15, -1.300 Zł. Legnica, tel. 0603/82-39-44 
SKODA OCTAVlA, 1900 ccm, TDi: silnik (110 KM), w całości 
lub na części, z osprzętem. Legnica, tel. 0607/4045-47 
SKODA OCTAVIA :maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44,0602/70-20-85 
SKODA OCTAVIA, 1600 ccm : silnik 1600,100 KM + skrzy
nia biegów, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/21 -18-42 
SKODA OCTAVIA: chłodnica wody z wentylatorem, nagrzew
nica. Wrodaw, tel. 0607/30-64-96 
SKODA OCTAVIA, 1998 r.: lampa przednia lewa, błotnik lewy, 
drzwi lewe tylne, drzwi prawe przednie, drzwi lewe tylne (kom
bi), maska, grill. Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
SKODA dCTAVIA, 1998/00 r. 1.6, 1.9 TDI: osprzęt silnika, 
półosie, zawiesżenie, wentylator, skrzynia biegów, wspoma
ganie, ABS, ESP. Prochowice, wój. legnickie, tel. 
0606/64-09-98
SKODA OCTAVIA, 1998/99 r., 190Óccm, TDi: klapa tylna z 

- szybą, drzwi, osprzęt silnika/kolumny McPhersona, półosie, 
poduszki pow., sensor, napinacze, konsola, podsufitka, gło
wica silnika* osprzęt, ukł: kierowniczy, 2biornicżki^Lubin, tel. 
0605/57-87-37 •
SKODA OCTAVIA, 1999r., 1900 ccm; TDi: dach. błotniki tyl
ne, klapa tylna, tapicerka, ukł..wydechowy, zawieszenie tyl
ne, poduszka pow., klimatyzacja, plastiki, wiązka inst. elektr., 
lampy i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 i •
SKODA OCTAVIA, 2000Tr., 1900 ćcm, TDu?- Zawieszenie 
przednie-1- tylne, lampy, .kierunkowskazy, .mas|ra przednia, 

■ drzwi kpi., klapa tylna, błotniki, zderzak tylny, ukł. wydecho
wy,-klimatyzacja kpi. i irtne. Legnica, tel.0603/82-39-44 
SKODA OCTAVIA, 2000/01 r . : kolumny McPhersona • 150 
zł, pompa paliwa -140 zł, katalizator - 400 zł, sonda Lambda 
• 70 żł; półosie z przegubami - 350 zl, poduszka pow. + sen
sor - 500 zł i inne. Wrocław, tel. 0601/18-42-90 
SKODA RTO : kolumna, głowica, ddcisk, półosie, końcówki 
wtrysku, tłoki, zawory, pierścienie i inne. Wałbrzych,, tel. 
0604/11-59-68
SPYCHARKA DT 75 :2  pompy wodne, nowe, wał korbowy 
do silnika rozruchowego, nowy, • 400 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-77-46
SPYCHARKA DT75: różne części, nowe i używane, lemiesz 
skosowany hydraulicznie, zrywak. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
SPYCHARKA S-651: rozrusznik, oś wózka, tarcza docisko
wa, pompy, tłoki, pierścienie, panewki. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
STAR: zbiornik paliwa, poj. 1501, -160 zł.., tel. 074/868-29-63 
lub, 0502/89-68-04.
STAR : izoterma, aluminiowa, • 1.500 zł. Gostyń, tel. 
0601/25-54-01
STAR, SW-400: turbo, silnik rozebrany na części. Krosnowi- 
ce, gm. Kłodzko, tei: 074/868-53-87 
STAR : kolumna kierownicy ze wspomaganiem, - 800 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0601/18-16-90

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, SW-400: pompa wtryskowa i sprężarka pow. ze sprzę-
gielkiem do Stara i Leilanda, nowe - 1.500 zł. Stary Ujazd,
gm. i i ]  azd Śląski, lei. 0608/79-85-70
STAR : tarcza sprzęgła, bębny, półosie, głowice, wał pędny.
zwrotnice i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11 -59-68
STAR : skrzynia ładunkowa wywrotu (nowa, starego typu), -
200 zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12
STAR: podnośnik koszowy, wys. podnoszenia 18 m, - 39.000
zł. Wrocław, tel. 329-57-23
STAR 1142: wały napędowe, kompletne, z łożyskiem pośred- 

. nim - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-46 
STAR 200, SW-400: most tylny, resory, zderzak przedni kpi. 
i inne. Bielany Wrocławskie, tel. 0601/91-27-21 
STAR 200: siłownik kipra i inne. Bolechów, tel. 071/313-10-23, 
0605/26-59-78
STAR 200 : skrzynia biegów - 300 zł, silnik SW-400, po czę
ściowym remoncie -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94, 
0604/40-53-70
STAR 200 : silnik, stan b. dobry, - 3.600 zl. Gostyń, tel. 
0601/25-54-01
STAR 200 : kabina nowego typu, z 1988 r. - 1.000 zł, most 
tylny szybki - 1050 zł, zderzaki -120 zł. chłodnica nowego 
typu, stan b. dobry - 200 zł, wały napędowe, skrzynia biegów, 
oś przednia - 350 zł, wał korbowy - 500 zł, silnik na części, 
inne. Jaworzyna ŚL, tel. 074/858-86-26,0605/07-80-32 
STAR 200 : silnik SW-400, cena - 3.000 zł, skrzynia biegów
(5) - 500 zł, rozrusznik • 200 zł, sprężarka -150 zł. Kochlice, 
tel. 076/857-02-45 _  .
STAR 200: silnik do remontu (>eliwny blok, wyjście na wspo
maganie), -1.000 zl. Legnica, tel. 0606/14-01-38 
STAR 200 : silnik, skrzynia biegów, nowa rama z zawiesze
niem, koła 900x20, kabina, wspomaganie kier., półosie, chłod
nica i inne. Lutynia k. Wrocławia, tel. 0604/56-17-48 
STAR 200: silnik S-359 - 2.200 zł, skrzynia biegów - 500 zł, 
pompa wspomagania PZK212K, nowa - 300 zł, dźwig HDS 3 
- 2.200 zł, wał korbowy -150 zł. Niemodlin, tel. 077/460-81-69, 
0608/53-11-19 .
STAR 200 : silnik, w całości lub na części, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/435-44-44
STAR 200 : resory, przednia belka, kolumna kierownicy, sio
dło, skrzynia biegów, zderzak przedni. Paczków, tel. 
0607/70-02-96
STAR 200, S-359: silnik ♦ części. Sanice, gm. Przewóz, tel. 
068/375-12-95 .
STAR 200 : kabina, nowy typ - 1.500 zł, skrzynia biegów - 
500 zł, chłodnica - 200 zł, kolumna -100 zł, resory -100 zł/szt., 
silniczek wycieraczek 24V -100 zł, zbiornik paliwa -100 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-69-96 
STAR 200 : różne części. Wałbrzych, tel. 074/842-16-44 
STAR 200 : wał korbowy, nominalny, blok żeliwny, głowica, 
obudowa sprzęgła, siłownik wywrotu, ceny od 200 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-46-50
STAR 200 : głowice, wały, siodło, docisk, półosie, skrzynia 
biegów, zderzaki, skrzynka akumulatora, drzwi, szyby, chłod
nica, pompy, inne części: Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
STAR 200: szyba przednia, rozrusznik, zbiornik paliwa. Wro
cław, tel. 0600/85-25-96
STAR 200 : rozrusznik,200 zł. Wrocław, tel. 0601/75-78-70 
STAR 200 : kabina. - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/343-04-50, 
0602/34-39-84
STAR 200 : most -1.100 zł, szyba przednia -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-34-39
STAR 200, SW-400 : nowe wtryskiwacze z końcówkami - 40 
zł/szt. Wrocław, ter. 071/345-04-31 do godz. 14 - 
STAR 200 : kabina stary typ - 550 zł, zawieszenie przednie, 
po remoncie - 500 zł, skrzynia biegów • 350 zł, rama długa • 
250 zł, resory - 70 zł, zderzak z lampami -120 zł, chłodnica - 
150 zł, most (szybki) -1.500 zł, serwo z pompą • 200 zł, alter
nator 24 V. Wrocław, tel. 071/387-82-95,0605/63-87-11 
STAR 200 : most tylny z kołami, skrzynią biegów, silnik 
SW-400, kompletny, ze wspomaganiem kier. Zielona Góra. 
tel. 068/454-75-73
STAR 200 : różne części. Źmigródek, tel. 071/385-36-92 
STAR 200, 1997 r . : kabina używana przez rok, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/27-16-43
STAR 200,28 : most tylny, skrzynia biegów, resory, chłodni
ca, głowica, szyby, zaczep, felgi, zbiornik, rozrusznik, alter
nator, pompy, przystawka, opony, wał korbowy, przełącznik 
świateł, wały, miski, półosie i inne. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
STAR 244: most przedni, mały przebieg, -1.200 zł. Siechni
ce, tel. 071/311-52-31,0604/90-02-19 
STAR 244, 266 : części do wyciągarki, • 500 zł. Rokitnica, 
gm. Złotoryja, tel. 076/878-67-01 
STAR 28: wał korbowy, skrzynia biegów, most tylny, chłodni
ca, alternator, sprężarka, wał napędowy, piasty, bębny, szczę
ki, półośki, pompa wtryskowa, hamulcowa i wody, rozrusznik, 
resory, szyby, zawory, głowice, koło zamachowe z obudową. 
Wałbrzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 28: głowice, wały, siodło, docisk, półosie. skrzynia bie
gów, zderzaki, skrzynka akumulatora, drzwi, szyby, chłodni
ca, pompy, inne części. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
STAR 28 oraz 200: kiper kpi. 4.60 x 2.25 - 1500 zl, silnik do 
Stara 28, stan b. dobry - 800 zł. Wrocław, tel. 351-90-52, 
0602/33-18-45
STAR 28,200, SW-400: silnik Leyland, po remoncie, skrzy
nia biegów Autosan, zsynchronizowaną i inne. Wądroże Wiel
kie, (el.076/887-16-70 wieczorem 
STAR 28,29 : most tylny, zawieszenia, res.ory, wał napędo
wy, rama, kabina. Jawor, tel. 076/870-607Q 
STAR 2 9 ,1978 r., 4600 ccm, benzyna,: izoterma, silnik dol- 
nozaworowy, - 2.000 zł. Kłodzko,.tel. 074/873-61-£4 
STAR 660,266: skrzynia rozdzielcza, - 300 zł. Rokitnica, gm. 
Złotoryja, tel! 076/878-67-01
STEYR: siłownik, brak podstawy mocowania.siłownika, -650 
zł. Wrocław, tej. 071/329:54.-,11.0602/39-27-94 .
SUBARU 4WD: skrzynia biegów. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r.: nagrzewnica aklimaty
zacją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, (ęl. 050=1/81-36-18 
SUBARU IMPREZA, 1§9Z,r.: maska silnika. Wrocław, tel. 
0608/00-15-10 •; |  V.V.
SUBARU JUSTY, 1988 r.,,1200 ccm: wał napędowy, błotniki, 
maska przednia, lampy, alternator, ap. zapłonowy, .gaźnik i 
inne. Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-23,075/784-30-87 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985. r . : wszystkie części. Prusi
ce. woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
SUBARU LEONE, 1986 r. : błotniki, refl., migacze, lampy, 
drzwi, uszczelka, głowice i inne. Wrocław, tel. 0607/25-18-08 
SUZUKI, 1000 ccm : blok silnika, - 290 zł. Goliszew, tel. 
062/769-12-17
SUZUKI BALENO 3-drzwiowy: błotnik przedni lewy, - 60 zł. 
Leszno, tel. 06Q W 51-86
SUZUKI BALENO : maska przednia: Oleśnica, tel. 
0601/72-56-8^ ^ _
SUZUKI BALENO : antrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
SUZUKI CARRY, 1985 r. : skrzynia biegów (4). Lubin, tel. 
0601772-12-45
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, zderzaki, błotniki, drzwi, szy
by, kołai-inne. Wałbrzych,'teł-074/846*49-57

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI PO W IETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gwarancja  
wszystkie typy pojazdów  

PPH U "AKARA", Raków 1 k. Wrocławia, gm. Długołęka 
tel./tax 071/314-81-12,0-601 719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl
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SUZUKI SWIFT : elementy blacharki, pompa wspomagania, 
zderzaki, lampy i inne. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/789-29-04, 0502/67-28-28 
SUZUKI SWIFT, 1986 r., 1000 ccm : wszystkie z rozbiórki. 
Wiązów, tel. 071/393-13-37, 0604/10-79-48 
SUZUKI SWIFT. 1988 r.: maska., tel. 0&2/17-82-77 
SUZUKI VITARA: reflektory. Wrocław, tel. 0601/77-12-97, 
0603/63-13-01
SUZUKI VITARA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : części silni
ka, mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, maski, 
szyby, wnętrze i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SYRENA : skrzynia biegów, prawie nowa, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/398-77-53
TARPAN: części mechaniczne, osprzęt silnika, zawiesze
nia. Nielubia, k. Głogowa, tel. 076/831-42-16 
TARPAN HONKER, 1990 r.: skrzynia rozdzielcza • 650 zł, 
resory, przekł. kierownicy -100 zł, wał i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99
TATRA 148,1980 r. wywrotka: prawie wszystkie części z 
demontażu. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-54-56 
TATRA 815 : komplet naprawczy, turbo, docisk, skrzynia 
rozdzielcza (nowa), głowice, nowy wałek skrzyni biegów, 
silnik (12V, 2 x turbo, nowy), siłownik wywrotu i hamulca, 
zawory, elementy przedniej i tylnej osi, rozrusznik i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 0603/77-93-50 
TATRA 815 S3 : skrzynia wywrotki z 1993 r (3-stronna), 
siłownik wywrotu (nowy), koła z oponami bezdętkowymi 
(kompletne), 2 opony balonowe. Stary Ujazd, tel. 
077/463-71-20, 0603/43-93-65 
TOYOTA : silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wro
cław. tel. 071/372-87-60
TOYOTA, 1999 r.: felgi aluminiowe 15", - 650 zł. Legnica, 
tel. 0501/61-84-47
TOYOTA AVENSIS : różne części • od 10 zł. Głogów, tel. 
0605/93-51-40
TOYOTA AVENSIS : atrapa przednia, wykładzina wygłu- 
szenia pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA AVENSIS : wszystkie części. Zielona Góra, tel. 
0607/78-08-82
O TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r. : tylna prawa 

ćwiartka, progi, filtr powietrza, nadkola plasti
kowe, tapicerka, skrzynia biegów, silnik, listwa 
kierownicza, amortyzatory, zwrotnice, waha* 
cze, zawieszenie tylne, drzwi tylne, elem. pla
stikowe, półosie, sprężarka klimatyzacji i inne. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 

.87025391
TOYOTA AVENSIS, 1999 r.: fotele z poduszkami pow., za
wieszenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, 
ćwiarka przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA CAMRY : przełączniki zespolone pod kierów. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
TOYOTA CAMRY, 3000 ccm, V6 : różne części z demon
tażu. Wrocław, tel. 0602/60-66-24 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r.. 250 tys. km. 2000 ccm. 
turbo D : wszystkie części z rozbiórki. Opole, tel. 
0604/59-30-11

C ZĘŚC I DO A U T  
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ceny hurtowe op0H309 
Wrocław, tel. 071/327-94-35 od godz. 8”

TOYOTA CARINA E : hak kompletny, nowy, zapakowany. 
Głogów, tel. 076/834-83-61
TOYOTA CARINA : piasta tylna. - 200 zł. Jawor, tel. 
076/870-06-20 po godz. 20
TOYOTA CARINA E. 1600 ccm, 16V : różne części. Wro
cław, 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 E : szyba, prawy słupek, do modelu
5-drzwiowego, pompa paliwa elektryczna, nowa. Wrocław, 
tel. 0601/15-60-56
TOYOTA CARINA II, 1985/87 r., 2000 ccm, diesel: różne 
części. Trzebnica, tel. 071/387-08-10, 0602/68-90-83 
TOYOTA CARINA II, 1986 r., 1600 ccm: różne części. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzy
nia biegów (5) - 500 zł, półosie, kompletne - 220 zł, sprzę
gło, kompletne -150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przed
nie, dolne -100 zł/szt., drzwi z szybami - 250 zł/szt., lam
py tylne, zespolone - 150 zł/szt. Namysłów, tel. 
077/410-49-10. 0602/43-09-41 
TOYOTA CARINA II, 1990 r. : błotniki, drzwi, alternator, 
rozrusznik, lampy, wahacze, szyby, błotniki tylne. Wrocław, 
tel. 0601/26-88-38
TOYOTA CARINA, 1992 r., 2000 ccm: błotnik + refl. - przód 
lewa strona. Polkowice, tel. 076/749-88-08 
TOYOTA CARINA E, 1992/95 r., benzyna : zderzak tylny - 
sedan - cena 120 zł, lampy tył lewy - komplet - cena 150 
zł. Jelenia Góra, tel, 075/767-11-84, 0608/62-85-81 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 1600 ccm, 16V :wszystkie 
części mech., skrzynia biegów (5), silnik, zawieszenia i 
inne. Góreczno, tel. 077/437-17-98 do 16, 437-19-47 do 
16, 0603/19-50-90
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 1600 ccm, 16V 5-drzwiowy: 
części mechaniczne, blacharka, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
TOYOTA CARINA E, 1996 r.: poduszka pow. kierowcy, - 
350 zł. Legnica, tel. 076/854-74-51, 076/854-78-08 
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, 
błotniki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
TOYOTA CARINA, COROLLA : lampy, zderzaki i inne.
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA : części mechaniczne i blacharskie.
Jeszkowice, tel. 071/318-02-53 po godz. 20,0602/79-39-97
TOYOTA CELICA: klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, tel.
0601/95-16-78
TOYOTA CELICA, 84 tys. km, 1600 ccm, benzyna: części 
zawieszenia, silnika, blacharka. Wrocław, tel. 
0609/29-06-Q6
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 CELICA, 1990/94 r.: ró>ne. Gorzów Wlkp., tel. 
0608/50-89-01
TOYOTA CELICA, 1992 r.: drzwi, klapa, deska rozdz. ♦ 
dużo innych części. Bukowice, gm. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-65-57

TOYOTA CELICA TS, 1992 r., 2000 ccm : wszystkie czę
ści z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA COROLLA: różne części z demontażu. Kłodzko, 
tel. 0607/80-97-95
TOYOTA COROLLA : maska, zderzaki. Poniatów, tel. 
0607/36-85-64
TOYOTA COROLLA : reflektory. Wrocław, tel.
0601/77-12-97, 0603/63-13-01
TOYOTA COROLLA : różne części. Wrocław, tel.
0502/67-60-22
TOYOTA COROLLA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA COROLLA, 1980 r.: chłodnica, wentylator, za
wieszenie przednie, amortyzatory, sprężyna przednia, ser
wo z pompą. Nowa Ruda, tel. 074/873-32-22 
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r. poj. 1300 ccm wtrysk i 
1800 ccm diesel: wszytskie części z demontażu do mode
lu 3- i 5-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
TOYOTA COROLLA, 1987 r.: dach, drzwi, klapa tylna, za
wieszenia, inst. elektr., plastiki wnętrza. Oława, tel. 
0609/29-06-37
TOYOTA COROLLA, 1988/91 r., 1300 ccm, 12V : silnik + 
osprzęt, skrzynia biegów (5), zawieszenia, oblachowanie, 
lampy, plastiki i inne, możliwa wymiana. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25, 0605/29-62-06 
TOYOTA COROLLA, 1990 r.: błotniki, drzwi, lusterka, wa
hacze, belka zawiesz., klapa tylna, zderzaki, półosie, pom
pa wody, rozrusznik, alternator. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
TOYOTA COROLLA, 1991 r„ 1800 ccm, diesel: amorty
zator tylny lewy, sprzęgło, części skrzyni biegów, zespół 
sprzęgający rozrusznika, łożysko koła tylnego, uszczelnia
cze skrzyni biegów oraz koło zębate paska rozrządu. Ole
śnica, tel. 071/314-35-95
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TOYOTA COROLLA, 1991 r.: maska silnika. Wrocław,-tel. 
0604/25-05-69
TOYOTA COROLLA, 1993 r. : maska przednia • 150 zł. 
Zielona Góra, tel. 0608/59-47-99 
TOYOTA COROLLA, 1994 r. liftback: błotnik tylny (nowy). 
Wrocław, tel. 071/312-42-22, 0600/16-82-28 
TOYOTA COROLLA, 1995/99 r.: zawieszenie tylne i przed
nie, błotniki, lampy, chłodnice, błotniki,tylne i dach do mo
delu 3-drzwiowego. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37
TOYOTA COROLLA, 1996 r. : zderzak przedni - 100 zł. 
Wrocław, tel. 0602/60-82-94
TOYOTA COROLLA, 1996/98 r. model 100 i 110: amorty
zatory przednie i tylne. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
TOYOTA COROLLA, 1998 r.: maska silnika. Wrocław, tel. 
0604/25-05-69
TOYOTA COROLLÂ I 998 r. drzwi, belka zawieszenia, pół
osie, rozrusznik, docfck sprzęgła, zwrotnice, nagrzewnica 
i inne. Wrocław, tel. 0601/26-88-38 
TOYOTA HIACE, 1984 r.: most tylny, serwo, ukł. kierowni
czy, inne. Złotoryja, tel. 0607/25:88-96 
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : różne części me
chaniczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3uE, skrzynie bie
gów, szyby, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, 
części zawieszeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, 
części od Hiace do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/56-42-29 
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r.: różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
TOYOTA PREVIA, 1993 r.: elementy blacharki i części me
chaniczne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
TOYOTA STARLET : ścianka tylna pod tablicę. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
TOYOTA STARLET : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA STARLET, 1989 r., diesel: układ kierowniczy, kla
pa tylna, lampy, deska rozdzielcza. Minkowice Oławskie, 
tel. 0605/91-32-75
TOYOTA STARLET, 1991 r., 1300 ccm, XLi: drzwi, szyby, 
Tampy, zderzak tylny, klapa tylna, inne części (3-drzwio- 
wy). Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
TOYOTA STARLET, 1994 r., 1300 ccm, 12V: klapa tylna, 
lampy tylne, skrzynia biegów, rozrusznik, komputer, gło
wica silnika, szyberdach, błotnik prawy tylny, ścianka tyl
na, reflektor lewy, stacyjka. Wrocław, tel. 0603/85-13-76 
TOYOTA SUPRA. 1990 3000 ccm, Ti: głowica, drzwi
prawe, klapa tylna, zawieszenia, szyba przednia, lampy, 
błotniki, dach i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
TOYOTA TERCEL, 1987 r. : refl .lewy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
TOYOTA YARIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA YARIS 1 różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA YARIS, 2000 r.: drzwi kpi. do modelu 5-drzwio
wego, wózek, wahacze, zwrotnice, półosie, kolumny 
McPhersona, lusterka. Smardzów, teł. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
TRABANT : części różne. Miłowice, gm. Dziadowa Kłoda, 
tel. 062/785-12-60
TRABANT 601 : wał korbowy, cylindry po szjifie oraz inne 
części nowe i używane. Zielona Góra, tel. 068/453-46-78 
TRABANT 601S, 1986 r.: różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów śl., tel. 0601/57-22-41 
TRABANT 601 S, 1988 r. : oblachowanie, skrzynia bie
gów, silnik, alternator, rozrusznik, szyby, lampy', felgi z 
oponami, gaźnik i inne. Wrocław, tel. 0602/21-31-94 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne części uży
wane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
UAZ : różne części, pełna dokumentacja - 750 zł. Stary 
WielisłaW, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
UAZ : rozrusznik, gażnik, aparat zapłonu! alternator, re
flektory (2 szt.), zawory ssące i wydechowe, opony z dęt
kami (4 szt.) - części nowe. Wrocław, tel. 071/344-26-47, 
0605/43-18-46
VOLVO, 2400 ccm, diesel : pompa wtryskowa kompl., 
sprawdzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VOLVO, 2400 ccm, diesel: silnik z dokumentacją, stan b. 
dobry, felgi aluminiowe 15" (na 5 śrub). Złotoryja, tel. 
076/878-29-13, 076/878-51-96 
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo : silnik + skrzynia bie
gów. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
VOLVO 240,1985 r.: różne części. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
VOLVO 240/244, 2300 ccm, benzyna : maski, klapy, lam
py, drzwi, szyby, błotniki, silnik, skrzynie biegów, haki i inne 
z rozbiórki. Udanin, tel. 0600/10-67-50 
VOLVO 244 : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
VOLVO 340, 1400 ccm : wszyskie części z demontażu. 
Szprotawa, tel. 0607/19-82-23 
VOLVO 340 : różne części. Wrocław, tel. 0501/41-10-76 
VOLVO 340,1982/87 r., 1600 ccm, diesel: głowica kom

pletna z pompą wtryskową, zaworami i wałkiem, kolekto
rem, z demontażu, z Niemiec. Złotoryja, tel. 0604/85-41-36, 
0607/83-24-16
VOLVO 340, 360 •: różne'części. Jelenia Góra, teł. 
0609/26-96-78 i*
VOLVO 340, 360 : reflektor przedni lewy. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO 343,1980 r., 1400 ccm : silnik/skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, osprzęt silnika, chłodnica, drzwi, dach, 
szyby, mosty, belki, bak, błotniki, zderzaki i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
VOLVO 343.1981 r., 1400 ccm, benzyna : błotniki, zawie
szenie i inne. Żary, tel. 068/374-82-99 
VOLVO 400 : ćwiartki, dachy, błotniki, podszybie, progi, 
mosty, zawieszenia, rozruszniki, alternatory, zaciski hamul
cowe, tarcze, plastiki, serwa i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-51-54
VOLVO 400,700,800 : ćwiartki, dach, błotniki, podszybie, 
progi, mosty, zawieszenia, cewki, rozrusznik, alternator, za
ciski hamulcowe, tarcze, plastiki, serwo i inne. Wrocław, 
tel. 0601/71-51-54
VOLVO 440 : drzwi lewe przednie i tylne. Wrocław, tel. 
0607/25-18-08
VOLVO 440, 1988/94 r. 1.7-1.8 : silnik + osprzęt silnika, 
oblachowanie, zawieszenie, komputery, plastiki i inne, moż
liwa wymiana. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
VOLVO 440, 460 : różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0602/62-61-53
VOLVO 440,460,1994/96 r.: drzwi tylne lewe, uszczelka 
szyby drzwi tylnych prawych. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 440/460 : lampy, szyby, drzwi, maska, zderzaki, 
koła zimowe, błotniki, grill, części mech., osprzęt silnika, 
skrzynia biegów 1,7 i inne. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 
po godz.16
VOLVO 480, turbo: zderzaki. Wrocław, tel. 0607/25-18-08 
VOLVO 700 : zderzaki, dach, nagrzewnica, most, piasty, 
kolumna kierownicza, elektryka, drzwi, lusterka, pompy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 700/850 bardzo dużo części używanych: blachy, 
wahacze, ABS, drzwi, szyby, pompy, plastiki, sprężyny, 
mosty, silniki, rozruszniki, alternatory, sprzęgła, inne. Wro
cław, tel. 0601/71-51-54
VOLVO 740 : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne 
części, w tym blacharskie. Legnica, tel. 0605/22-00-82 
VOLVO 740 : lusterka. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
VOLVO 740 : skrzynia biegów (5), kolumny McPhersona i 
inne. Wrocław, tel. 348-10-44 
VOLVO 740,1989 r.: maska przednia (stan b. dobry) -110 
zł oraz licznik - 50 zł. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
VOLVO 740 KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, DOHC : silnik, 
zbiornik paliwa, pompa ABS i klimatyzacji, zderzak tylny, 
mechanizm wycieraczek, pedały, kolumny McPhersona, 
szczęki, sterownik klimatyzacji, zbiorniczki, zamki, zawia
sy, zaciski, wał, nadkola, docisk, przełączniki pod kierow
nicą, serwo elektryczne podnośniki szyb. Wrocław, tel. 
349-50-22
VOLVO 740,760, diesel: stacyjka -100 zł, turboładowar- 
ka - 800 zł, pompa wtryskowa - 200 zł, lusterko prawe, el. 
reguł. -100 zł, pompa wody - 80 zł, wyłącznik świec żaro
wych i inne. Jawor, tel. 076/870-60-13. 0605/31-63-31 
VOLVO 760: poduszka pow. kierowcy i pasażera, - 2.300 
zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-57 
VOLVO 800 : ćwiartki, dachy, błotniki, podszybie, progi, 
mosty, zawieszenia, rozruszniki, alternatory, zaciski hamul
cowe, tarcze, plastiki, serwa i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-51-54
VOLVO 850 : lampy, zderzaki, błotniki, drzwi, pas przedni 
plastikowy, szyby, hamulce, zawieszenie, filtr pow., koła, 
kołyska. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 850: szyba przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
VOLVO 850 GLT, 1993 r„ 2500 ccm, benzyna : silnik (au
tomat). Głogów, tel. 076/832-11-22 
VOLVO 850, 700 : części blacharskie, wahacze, ABS, 
drzwi, szyby, pompy, plastiki, sprężyny, mosty, silnik, roz
rusznik, alternator, sprzęgło i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-51-54
VOLVO 940 : chłodnica intercoolera, maska silnika, błot
nik przedni lewy, kierunkowskaz przedni prawy. Wrocław, 
tel. 0602/79-31-55
VOLVO FH12 : zderzak, atrapa. Środa Śl., tel. 
0603/74-96-57
VOLVO S40 : przekładnia kierownicza, zawias maski sil
nika prawy, zamek klapy bagażnika. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO S40 : poduszka pow. kierowcy i pasażera, • 2.300 
zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-57 
VOLVO S70, V70 : maska błotniki, zderzaki, pas przedni, 
kołyska, zawieszenie, półosie, konsola górna, koła, chłod
nice, drzwi, lampy i inne. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO S80 : drzwi tylne prawe, chłodnica intercoolera, 
osłony plastikowe progów, przepływomierz. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO S80 : maska, błotniki, zderzaki, atrapa, konsola, 
pod. pow. kierowcy. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO V40: zbiornik spryskiwacza, progi i śłupki, zawias 
maski silnika prawy. Wrocław, tel. 0602/79-31-55

VOLVO V40 KOMBI: półka tylna z roletą bagażnika. Wro
cław, tel. 0603/30-61-42
VOLVO V40 : poduszka pow. kierowcy i pasażera, - 2.300 
zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-57 
O VOLVO V40,1997/01 r.: drzwi tylne, listwa pro

gowa, prawa ćwiartka, 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, S40 : mechanizm elektryczny szyby przed
niej prawej, listwa zderzaka przedniego środkowa, nakład
ka zderzaka tylnego, progi plastikowe. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO V40, S40: maska, zderzaki>błotniki, atrapa, drzwi, 
konsola, pod. powietrzna kierowcy, zawieszenie, klapa tyl
na i inne. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, 
zawieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70,740,850 : el. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V70, S70 : maska silnika, drzwi tylne prawe, filtr 
węglowy, próg prawy, lusterka, błotnik tylny lewy, moduł 
SRS, felga aluminiowa Persus 16*. przełączniki kierunkow
skazów. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik uszkodzony, z dokumentacją 
lub na części., tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
VW : liczniki Sharan, piloty klucza, oryginalne, nowe, 
komputery, sondy, poduszki silnika, podłokietnik, sensory, 
przepustnicą 1800 ccm t, nowa, rozdzielacz wtrysku 5-cyl., 
wtryski, łapy i inne. Dzierżoniów, tel. 0604/34-43-84

VW, 1900 ccm, TDI, 115 KM : silnik, kompletna dokumen
tacja, - 3.500 zł. Głogów, tel. 0603/21-51-25 
VW : felgi aluminiowe 15", na 5 otworów. Henryków, tel. 
074/810-51-10, 0604/44-17-69 
VW 1.5 D, 1.6 D, 1.9 D : silniki, głowice, pompy wtrysko
we, rozruszniki, alternatory, skrzynia biegów (5), sprzęgła, 
półosie, kolektory, pompa wodna i hamulcowa, tłoki, kor
bowody, chłodnice, węże, zbiorniczki, klamki, linki, na
grzewnice, klocki, tarcze. Legnica, tel. 076/852-46̂ 02, 
0602/30-32-49 do godz. 23
VW: kierownica skórzana, - 30 zł. Lubin, tel. 076/842-30-68 , 
VW : komputer. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
VW BUS : fotele z pasami, 4 szt. Oleśnica, tel. 
0601/93-67-66
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, - 1.400. zł. Osiecznica, tel. 
075/731-23-76, 0607/81-19-76 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, oclony, - 1.700 zł. Stójków, 
tel. 074/814-66-46
VW: silniki (1.6TD, 1.6 D, 1.8iE), skrzynia biegów 151, oclo
ne, ceny od 1.200 zł. Syców, tel. 062/785-35-53, 
0603/58-56-02
VW : felgi aluminiowe z oponami, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0601/63-58-68
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, oświetle
nie, zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
VW, 1900 ccm, diesel: silnik. Wrocław, tel. 342-16-05 
VW, 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, stan bardzo do
bry. Wrocław, tel. 342-16-05
VW, 1600 ccm, diesel : silnik. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/810-31-68
VW, 1600 ccm, diesel: silnik uszkodzony. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/810-31-68
VW, 1600 ccm, benzyna : silnik. Zebrzydowa, tel. 
0602/87-95-17 ^
VW, 1980/85 r.: silniki 1600 i 1800 ccm, z osprzętem, stan 
dobry. Wrocław, tel. 071/318-98-38,0607/48-98-04 
VW, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: silnik do remontu. Wro
cław, tel. 0602/88-21-41
VW, 1987 r., 2000 ccm, V5: silnik, stan dobry, kompletny z 
osprzętem, sprawny, na części - 250 zł, skrzynia biegów
(5), - 320 zł.tel. 0608/57-69-64 
VW, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry. Brzeg, tel. 077/416-21-56, 0602/84-28-57 
VW, AUDI: 2 piloty do sterowania zamka centralnego i mo
duł Votex, -180 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-38-57, 
0602/27-93-52
VW BORA: maska silnika, refl., błotniki, zderzaki, podłuż
nice nowe, drzwi przednie prawe, wzmocnienie czołowe, 
chłodnice, lampy tylne i inne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW BORA 5-drzwiowy: fotele przednie, kanapa tylna. Wro
cław, tel. 0605/41-45-67
VW BORA, 1998/00 r. 1.6, 1.9 TDI: osprzęt silnika, pół
osie, ABS, ESP, serwo, drzwi przednie, zawieszenie, skrzy
nia biegów, chłodnica, wentylator, turbina, głowica. Pro
chowice, woj. legnickie, tel. 0606/64-09-98 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk: podłużnice, ćwiart
ki tylne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnie- 
, nie, zawieszenie; ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, 
szyby, zegary, skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, pla
stiki, zbiorniczki, nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa 
chłodnicy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW BORA, VENTO, GOLF III, IV, 1992/01 r.: skrzynie bie
gów manualne i automatyczne, części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w godz. 8-20 
VW BUS : głowica, - 200 zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
VW BUS .ogórek": drzwi przednie. Paczków, tel. 
0606/15-33-85 |
VW BUS, 1600 ccm, benzyna .ogórek": skrzynia biegów
(5), szyby, drzwi. Wrocław, tel. 0608/61-05-84 
VW BUS, 1978 r. .ogórek": dokumentacja polska. Wał
brzych, tel. 0607/82-40-67
VW BUS T4,1992 r.: drzwi z szybami, drzwi boczne, za
wieszenie przfednie, nagrzewnica, błotnik tylny, zawiesze
nie tylne, lusterka, lampy przednie, siedzenie przednie i 
inne. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
VW CADDY : pokrycie przestrzeni ładunkowej (komplet
ne), oprócz podłogi, + plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 
0603/84-77-55
VW CADDY, 1998 r. : nadwozie bez przodu (na części), 
silnik 1400 ccm, bez osprzętu (na części) oraz silniki 1800 
i 2000 ccm; wtrysk, stan b. dobry. Zielona Góra, tel. 
0601/18-89-01
VW CADDY, 1998 r.: nadwozie bez przodu, oś tylna. Sta
ry Kisielin, woj. zielonogórskie, tel. 0608/23-55-66 
VW CADDY, 1999 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
zawieszenia, półosie, drzwi, tapicerka, błotniki tylne i inne. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW CORRADO G-60, 1800 ccm : skrzynia biegów. Go
styń, tel. 0603/49-88-32
VW CORRADO G-60, 1800 ccm : głowica kpi. - 400 zl, 
docisk sprzęgła kpi. - 200 zł, rozrusznik - 200 zł, pompa 
wody - 200 zł, alternator (nowy) - 200 zł, pompa paliwa • 
150 zł, przepustnicą - 150 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-10-36

VW CORRADO : wszystkie części. Wrocław, tel. 
0502/34-44-78
VW CORRADO, 1990 r„ 1800 ccm, G-60 : drzwi, dach, 
podłużnica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, 
szyby, zbiorniczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, turbo : silnik na czę
ści, zawieszenia, wahacze, wspomaganie, inne. Góra, tel. 
065/544-46-25 po godz. 16
VW CORRADO G-60,1991 r., 1800 ccm : turbina, klamki, 
lampa przednia lewa, drzwi lewe i prawe, alternator, prze
wody do turbosprężarki i inne. Lubin, tel. 0601/42-28-34 
VW CORRADO; 1993 r., 2000 ccm, DOHC, 16V, wtrysk : 
silnik, stan b. dobry oraz silnik 1900 ccm boxer, 85 r.. na 
części, chłodzony cieczą oraz różne części z demontażu. 
Bolesławiec,.tel. 0604/69-58-47 
VW CORRADO, POLO, DERBY : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0609/26-96-78
VW DERBY: drzwi, klapa bagażnika, głowica (1100 ccm), 
szyby, lampy tylne i inne. Wrocław, tel. 071/783-69-90 
VW DERBY, 1977/81 r.: różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
VW DERBY, POLO, GOLF, 1100 ccm: głowica silnika, ma
ska, dach, zegary na diodach świecących, lampy tylne, 
zderzak tylny, oś tylna. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
VW GARBUS : błotniki tylne. Głogów, tel. 0601/14-67-10 
VW GARBUS 1600, 1300 ccm: głowice uzbrojone, tłoki, 
wały korbowe, wałki rozrządu, skrzynia biegów. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-32-22
VW GARBUS : rozrusznik, aparat zapłonu, pompa oleju, 
pompa paliwa, pokrywy zaworów. Wrocław, tel. 
071/373-03-98

VW GARBUS : końcówka tłumika, chromowana, nowa. 
prod. niemieckiej. Wrocław, tel. 0609/47-97-91 
VW GARBUS : drobne części (1 skrzynka), - 200 zł. Zielo
na Góra. tel. 068/320-79-42
VW GARBUS, 1959 r.*. felgi, lusterka, siedzenia, mne. 
Wschowa, tel. 065/540-52-15, 065/540-67-88 
O VW GOLF IV, 1400 ccm i poj. 1400,1600,1900 

TDi: maska, zderzaki, błotniki przód i tylne, po
duszka pow., sensor, skrzynie biegów, półosie, 
kpi. klimatyzacja do poj. 1400 ccm, 16V, (ma
nuał), ABS, EPS, serwo, zbiorniczki, kolumny 
McPhersona, klapa tylna, oś, felgi stalowe 
sprężyny zwykłe i czerwone, tarcze, podłużni
ce i inne., tel. 0606/64-09-98 84018091

O VW GOLF IV, 1900 ccm, TDi: błotniki przednie 
(prawy i lewy), zderzaki, chłodnica wody, kli
matyzacji, intercoolera, reflektory, poduszki 
pow., napinacze pasów, głowica, osprzęt sil
nika, klimatyzacja, nawigacja, półosie, waha
cze, skrzynia biegów, komputer, zbiorniczki i 
inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 84018171

VW GOLF GT lllr 2000 ccm : części silnika. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
VW GOLF I 2-drzwiowy : półka, kanapa, fotele z zagłów
kami, zawieszenie tylne, felgi, stacyjka kpi., dmuchawa ż 
demontażu. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
VW GOLIj, ftT93 r. 1.6 - 1.8, 3-drzwiowy: drzwi prawe, 
szyby, nagrzewnica, komputer, tapicerka. skrzynia bie-. 
gów, głowica, koła, lusterka, lampy tylne, zderzak tylny, 
zawieszenia, amortyzatory, deęka. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik, -1.800 zł. Byfom Od
rzański, tel. 068/388-48-01
VW GOLF I, II, IV : blacharka, szyby, zawieszenie, wnę
trze, skrzynia biegów 16V 2Y, lampy, zderzaki i inne. Dzier
żoniów, tel. 0608/77-92-49
VW GOLF, 70 tys. km, 1300 ccm : silnik ze skrzynią bie
gów - 400 zł. Głębock, gm. Podgórzyn, tel. 075/761 -02-15, 
0604/95-31-34
VW GOLF : drzwi. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
VW GOLF II, III, AUDI: komputery, sterowniki klimatyzacji, 
lampy tytne - 50 zł/szt. Głogów, tel. 076/834-50-48 
VW GOLF II : półka bezpiecznikowa. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : silnik, - 1.200 zł. Goli
szew, tel. 062/769-12-17
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów automa
tic, - 400 zł. Goliszew, tel. 062/769-12-17 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, - 250 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17 
VW GOLF II: drzwi, maska, klapa, błotniki, zderzaki, za
wiesz., skrzynia biegów (5), półośki, amortyzatory, lampy i 
inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-48-22 
VW GOLF II G-60,1800 ccm : głowica kpi. - 400 zł, docisk 
sprzęgła + tarcza - 200 zł, rozrusznik - 200 zł, pompa wody 
- 200 zł, alternator (nowy) - 200 zł, pompa paliwa -150 zł, 
przepustnicą -150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-10-36 
VW GOLF I, II, III : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
VW GOLF 1,1100 ccm, benzyna: silnik kpi. + skrzynia bie
gów, - 700 zł. Kaczorów, gm. Bolków, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0608/71-47-64
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik, - 2.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/872-75-42
VW GOLF I : zderzak tylny, nagrzewnica, wentylator, drzwi, 
szyby (oprócz przedniej), zwrotnica, lampa tylna lewa, za
ciski hamulcowe. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 
074/868-72-31
VW GOLF I : nagrzewnica z wentylatorem (w obudowie) - 
50 zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: głowica sprawdzona - 500 
zł. Kłodzko, tel. 074/871-46-59 ę 
VW GOLF I, 1100 ccm : silnik, stan b. dobry, bez doku
mentacji, skrzynia biegów (4) • 100 zł, drzwi, maska, kla
pa tylna z szybą. Krotoszyn, tel. 0600/62-22-98 
VW GOLF III : konsola, nagrzewnica, zderzak tylny. Le
gnica, tel. 0603/40-64-90 •
VW GOLF I11.3 E, 1.6 D. 1.8 E. 1.8 i: silniki, skrzynie bie
gów, lampy, szyby i inne (oclone, gwarancja). Legnica, tel. 
076/722-95-21 w godz. 8-18, 0601/78-25-72 
VW GOLF: silnik 1300,1600,1800 ccm. skrzynia biegów, 
zawieszenie i inne. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
VW GOLF III zawieszenie, sportowe, regulowane. Lesz
no, tel. 0603/57-31-99
VW GOLF IV : dach, drzwi, błotniki, elementy zawiesze
nia, tapicerka i inne. Leszno, tel. 0606/47-44-29 
VW GOLF III: dach do modelu 5-drzwiowego. Leszno, tel. 
0602/18-36-93
VW GOLF CARAVELLE, 1600 ccm; turbo D: silnik,.- tOOO; 
zł. Leszno Górne, gm. Szprotawa, tel. 068/376-65-67 
VW GOLF III: nadkole przednieprawe ze słupkiem - 250 
zł, drzwi tylne lewe -100 zł, pompa hamulcowa + serwo - 
80 zl. Lubań Śląski, tel. 075/722-35-81 
VW GOLF II: śilnik, części silnika, zawieszenia, drzwi, szy
by, lampy, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
VW GOLF III: drzwi, plastiki, pólka tylna, ABS, oś tylna, 
zawieszenia, serwo, ukł. kierowniczy, sanki, lampy, listwy 
dachowe, błotniki tylne, wahacze, podłużnica, silnik, zde
rzak, wzmocnienie, kompiiter. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW GOLF III, VR6: drzwi lewe do wersji 3-drzwiowej, mo
duły, wahacze, obudowa filtra pow., belka pod silnik, pom
pa ABS, szyby boczne. Namysłów, tel. 0604/13-37-05 
VW GOLF i, 1500 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 2 szt, - 
100 zł /szt. Nowa Ruda, tel. 074/871 -82-06 
VW GOLF III : lampy, lusterka, zderzaki, drzwi, błotniki,- 
tapicerka, poduszki, konsole, nagrzewnica, ćwiartki, da
chy, zawieszenia, skrzynia biegów, półosie, plastiki, most 
tylny, silnik. Obora k. Lubina, tel. 0603/48-45-68 
VW GOLF II, 1600 ccm : drzwi do 2-drzwiowego, błotniki 
przednie, klapa tylna kompl., chłodnica, wózek. Oława. tel. 
071/313-24-19,0609/29-06-37 - 
VW GOLF IV: maska, błotniki, głowica (do 1400 ccm, 16V)/’ 
zderzak przedni, skrzynia biegów oraz półka tylna. Opole,, 
tel. 0601/71-67-25
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: blok silnika, pompa wtry
skowa, pompa wody, kola 155 R13", 2 szt, • 280 zł. Parzy- 
ce, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-26 
tfw GOLF, 1300 ccm : silnik. - 200 zł. Pisarzowice, gm. 
Lubsza, tel. 077/412-65-24
VW GOLF 1,1100 ccm : części z demontażu. Pokój, woj. 
opolskie, tel. 0608/20-21-09
VW GOLF III VR6 3-drzwiowy : silnik, skrzynia biegów, 
dach, drzwi, zawieszenia, tapicerka, klimatyzacja, lampy, 
maski, zderzaki i inne. Polkowice, tel. 0608/16-82-87 
VW GOLF III: zderzaki, klapa. Poniatów, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0607/36-85-64 .
VW GOLF IV : drzwi tylne, tapicerki. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20 
VW GOLF II, III: lusterko prawe, półosie, nagrzewnica, 
felgi aluminiowe 16" 7.5 J. z rantem. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20 
VW GOLF : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15. 0601/79-30-54 
VW GOLF II 5-drzwiowy: maska przednia, szyba przed
nia, błotniki przednie, klapa tylna z szybą, drzwi przednie
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ODSZKODOWANIA
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VW GOLF III:szyba tylna ogrzewana, * 100 zł. Zgorzelec, 
tel. 0502/62-46-17
VW GOLF IV: lampy, atrapa, maska, zderzak, drzwi i inne. 
Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
VW GOLF III: poduszka pow. kierowcy. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: pompa hamulcowa • 30 zł, 
linka sprzęgła - 20 zł. Złotoryja, tel. 076/878-34-49 
VW GOLF III : zderzak tylny i przedni. Złotoryja, tel. 
076/878-47-82
VW GOLF 1,1978 r:, 1100 ccm : różne części z demonta
żu, 4-drzwiowy. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 
0602/53-17-39(lewe i prawe). Pudliszki, tel. 065/573-84-80 wieczorem, 

Piotr
VW GOLF : zawieszenie przednie kpi., wahacze, półosie, 
zwrotnice, kolumny McPhersona, stabilizator, wózki. Smar
dzów, tel. 0717398-33-51, 071/314-38-54 
VW GOLF, 120 tys. km, 1100 ccm : silnik kpi. + skrzynia 
biegów (4), drzwi przednie, klapa tylna, chłodnica, skrzy
nia biegów (2 szt.), - 750 zł. Smogóry 56b/2, gm. Ośno 
Lubuskie, tel. 0606/87-37-90
VW GOLF : silnik kpi., uzbrojony, stan b. dobry, • 550 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-72-23 
VW GOLF III: lewa przednia ćwiartka, drzwi lewej strony, 
błotniki przednie, zderzaki. Strzelin, tel. 0604/34-15-17 
VW GOLF III : konsola, bleka pod konsol, zawieszenie 
przednie, półosie z przegubami, osprzęt silnika 1.8. Strze
lin, tel. 0608/42-05-46
VW GOLF I, diesel: rozrusznik, półosie, skrzynia biegów, 
tylna belka, lampy tylne, fotele, koła 13", pompa hamulco
wa, zawieszenie przednie, sprężyny tylne, listwa kierow
nicy, zbiornik paliwa. Świebodzin, tel. 0502/14-09-43 
VW GOLF, 1600 ccm : różne części. Trzebnica, tel. 
0600/34-38-30
VW GOLF, 1500 ccm, benzyna: silnik w stanie idealnym z 
całym osprzętem, skrzynia biegów (5), stan b. dobry, roz
rusznik diesel i inne, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/09-78-05 
VW GOLF II: szyberdach duży z żaluzjami, felgi stalowe 
13", opony Fulda. Wałbrzych, tel. 074/665-17-53, 
0607/42-81-09
VW GOLF 1.1 E, 1.6 D: części silnika, skrzynia biegów, 
głowice (1.3 E, 1.4 E). Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
VW GOLF II: rozrusznik, aparaty zapłonowe. Wałbrzych, 
tel. 074/845-32-80, 0608/83-17-13 
VW GOLF : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86, 
0606/42-98-52
VW GOLF IV: maska, błotniki, zderzak przedni, refl., atra
pa, wzmocnienie cźołowe, chłodnice, wentylator, nagrzew
nica i inne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 .
VW GOLF III: zderzak przedni -150 zł, drzwi tylne lewe - 
150 zł, błotnik przedni lewy - 50 zł. Wrocław, tel. 
0503/98-08-09
VW GOLF III: sprężyny i amortyzatory, kompl., przednie i 
tylne. Wrocław, tel. 0604/05-56-89 
VW GOLF od 1983 r.: linka maski, gazu, hamulca, nowa, 
oryginalna, prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrocław, teł. 
071/324-63-55
VW GOLF III: klapa tylna (kombi) - 250 zł, klapa tylna {ca
brio) - 250 zł, klapa tylna (model tradycyjny) -150 zł. Wro
cław, tel. 0604/93-01-63
VW GOLF III: spoiler, klapy, baga>nik, nowy votex ze sto
pem, oryginalny, kompletny, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/339-96-67, 0601/73-30-21 
VW GOLF II: błotnik, zderzak, stacyjka, chłodnica. Wro
cław. tel. 0603/21-24-72
VW GOLF II GTI, 1800 ccm, 16V: kpi. głowica i inne czę
ści silnika. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
VW GOLF IV 5-drzwiowy : fotele przednie, kanapa tylna. 
Wrocław, tel. 0605/41-45-67
VW GOLF, 1900 ccm, turbo D: turbosprężarka, komputer, 
pedał gazu. Wrocław, tel. 0Tl/353-72-13 ...
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. 
Wrocław, tel. 0601/59-21-76
VW GOLF III: maska, żderzak, reflektory, kierunkowska
zy, zaślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błot
ników, progi. Wrocław, tel. 0603/66̂ 97-27 
VW GOLF III: klapa tylna, lusterka el„ kpi. listew ozdob
nych VR6, wahacz lewy, silniczek wycieraczek. Wrocław, 
tel. 0607/18-05-13 ,
VW GOLF III: drzwi, bok prawy, dach, silnik 1,4, skrzynia
1,4 i 1.9 TDi, zawiesz. i inne. Wrocław, teł. 0503/74-80-58 
VW GOLF KOMBI, 1800 ccm, benzyna : silnik, stan b. do
bry, skrzynia biegów, roleta, relingi, drzwi, zawieszenia, 
plastiki i inne. Wrocław, tel. 071/315-10-19 
VW GOLF IV: deska rozdz., lampy tylne i przędnie, prze
łączniki kierownicy, wzmocnienia. Wrocław, tel. 
0601/78-42-20
VW GOLF II: tylna szyba ogrzewana - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/320-58-07, 0603/89-79-60 
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zde
rzaka przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
VW GOLF lirKOMBI, 1900 ccm, turbo O: ukł. wydechowy, 
Oryginalny, plastiki tylne, uszczelki. Wrocław, tel. 
071/328-26-39, 0601/65-68-69 
VW GOLF: poduszki pow., napinacze pasów. Wrocław, tel. 
0502/30-12-18
VW GOLF II : błotnik przedni prawy, drzwi prawe, klapa 
tylna, lampy przednie z silniczkami, listewki do drzwi, felgi 
aluminiowe, komplet szyb. Wrocław, tel. 071/346-24-10 
VW GOLF II: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
VW GOLF II, 1800 ccm, GTi : silnik. Wrocław, tel. 
071/398-81-46
VW GOLF 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa wspomaga
nia, głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części sil
nika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF II: drzwi prawe przednie, amortyzatory, sprę
żyny, lusterka boczne, części zawieszenia przedniego, roz
rusznik, alternator, bębny tylne, hak, zderzak tylny..YVro- 
claw, tel. 071/345-68-78, 0502/51-50-31 
VW GOLF II: drzwi tylne, pokrywa silnika, wzmocnienie 
czołowe, klapa tylna. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna : chłodnica, fabrycznie 
nowa - 250 zł, lusterko prawe - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/351-78-18

VW GOLF I, 1979 r., 1100 ccm : wszystkie części z de
montażu, silnik, skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia, fo-. 
tele, inne części. Sobótka Zachodnia, woj. wrocławskie, 
tel. 0604/12-53-23
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, skrzynię
4-biegową, osprzęt silnika, lampy przednie i tylne - od 10 
zł. Bielawa, tel. 0607/44-88-17 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik kom
pletny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tyl̂  
ne, McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311 -17-94. 
0607/48-86-73
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna: silnik kpi., skrzy
nia biegów, elementy błacharki, drzwi kpi. 4 szt., klapa 
przednia, w b. dobrym stanie + różne części z demontażu. 
Szklarska Poręba
VW GOLF 1,1981 r., 173 tys. km, 1500 ccm, diesel: silnik 
oclony i inne z demontażu. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0602/88-08-99
VW GOLF GTI, 1981 r., 1600 ccm : głowica, stan b. dobry, 
• 300 zł. Jędrzychowice, gm. Wiązów, woj. wrocławskie, 
tel. 0607/36-32-79
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, benzyna : części silnika,

OP010169 I

wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T | 
Wrocław, tel. 0-602 318-411

RZECZOZNAWCA
•roszczenia odszkodowań 

komunikacyjnych AC, OC 0 P012341 

• opinie, wyceny, kalkulacje AUDATEX 
tel. 071/321-42-67

skrzynia biegów /4/, hak, drzwi i inne części z rozbiórki, 
felgi aluminiowe z oponami 13*, 4 szt. Karpacz, tel. 
075/761-98-15, 0605/22-02-Ź2 
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm, diesel: silnik na części, 
skrzynia biegów (4), pompa wtryskowa, kpl.dokumentacja. 
Wojciech Moćko, 59-623 Lubomierz 23 
VW GOLF I, 1981 r. : drzwi, maska, klamki, rozrusznik, 
tapicerka drzwi, stacyjka. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
VW GOLF, 1983 r., 100 tys. km, 1100 ccm : kompletny sil
nik * skrzynia biegów, - 500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
782-56-03, po 15
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, głowica, 
drzwi, szyby, maski, wózek tylny, liczniki, przełączniki, 
skrzynia biegów (automatic), gruszka ze sprzęgłem, inne 
części z rozbiórki - od 15 zł. Lubań, tel. 0607/74-00-81 
VW GOLF 1,1983 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, wahacze, tylna oś, zbiornik paliwa, pas 
przedni. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel : części silnika, 
sprzęgło + docisk, głowica (po remoncie), pompa wtrysko
wa, pompa wody, blok silnika, wal korbowy, korbowody, tłoki 
i inne. Lubań, tel. 075/646-25-03,0606/78-31-85 
VW GOLF II, 1984/90 r. : sprężyny. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VW GOLF II, 1984/91 r.: lampy przednie - 50 zł/szt., skrzy
nia biegów (5) do silnika 1,6 - 400 zł, wzmocnienie przed
nie - 50 zł, lampy tylne • 30 zł/szt., zegary z obrotomie
rzem -150 zł. Wrocław, tel. 0607/40-42-95 
VW GOLF II, 1984/91 r., 1600 ccm, turbo D: głowice, tłoki, 
części silnika, pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
VW GOLF II, 1984/92 r.,: klapa przednia, nowa, nie uży
wana z serwisu, refl. przednie, 5 szt. • 50 zł/szt. -150 zł. 
Namysłów, tel. 077/419-44-25

Informujemy naszych Reklamodawców, 
że umowa z Biurem Ogłoszeń i Reklam 

Prasowych "PEGAZ11 w Oleśnicy 
została zawieszona.

Redakcja

Informacja o terminach  
przyjmowania do druku płatnych reklam i ogłoszeń
wydanie piątkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe................................................ wtorek, godz. 17.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym........................... środa, godz. 15.00
- oferty nieruchomości................................................................środa, godz. 15.00

wydanie wtorkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe  ................................................piątek, godz. 15.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym........................... piątek, godz. 15.00
- oferty nieruchomości................. ;.....   piątek, godz. 15.00 j

Zlecenia, które wpłyną po tych terminach, 
będą kierowane do następnego numeru gazety.

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w . o g lo s z e n ia . p o p . p l

Informujemy, że począwszy,od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej można umiesz
czać w internecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie Państwo w naszej gaze
cie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze zdjęciami w internecie" otrzymają spe
cjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu ogłoszenia,. Numer ten oznaczał będzie, że samo
chód, dom czy inny obiekt, którego ogłoszenie dotyczy można obejrzeć w internecie na stronie: Wirtualny 
Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/katalog. Do każdego ogłoszenia z numerem dołączać będziemy w inter
necie 3 kolorowe zdjęcia obiektu, z trzech różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu 
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VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, turbo D: silnik kpi., skrzy
nia biegów, dokumentacja, belka tylna, zderzak przedni i 
tylny, filtr pow., elementy zawieszenia i inne. Lubań, tel. 
0608/25-36-94
VW GOLF, 1985/91 r. 1300,1600 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia* lampy, mosty belki, chłodnice, zderza
ki, maski, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
VW GOLF, 1986 r. : dużo części, z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna niebieski: skrzy
nia biegów (4) - 200 zł, alternator • 150 zt rozrusznik -150 
zł, gażnik • 100 zł, chłodnica - 150 zł, koła (zimowe i let
nie) -100 zł/szt., półoś krótka - 60 zł, kolumna McPherso
na -100 zł, ukł. kierowniczy -150 zł, drzwi -100 zł klapa 
kpi. • 120 zł, maska - 80 zł, zderzaki i inne. Legnica, tel. 
0605/13-95-99
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : silnik ze skrzy
nią biegów i inne z'rozbiórki. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
VW GOLF II, 1986 r:, 1600 ccm, diesel, 3-drzwiowy: dach, 
drzwi prawe, inst. el, belka z wahaczami, lampa tylna pra
wa, sprężyny tylne, przednie, amortyzatory, szyby, oś tyl
na, koła, silniczek wycieraczek, inne części. Ligota Ksią
żęca. tel. 077/419-22-39
VW GOLF II, 1986 r., 193 tys. km, 1600 ccm, benzyna : 
silnik z osprzętem lub bez, możliwość sprawdzenia i inne, 
części zawieszenia, układu kierowniczego i karoserii. So- 
win. tel. 077/431-12-86 po godz. 20, 0608/73-51-62 
VW GOLF II, 1986/91 ; części mechaniczne i blachar
skie. Strzelce Opolskie, lei. 0607/76-35-80 
VW GOLF II, 1987 r.: belka przednia, pompa hamulcowa, 
serwo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, diesel: silnik, skrzynie, 
układ wydechowy, amortyzatory, półosie, wahacże, tylna 
oś, drzwi, maska, tylne lampy, zderzaki, konsola, koła, 
chłodnica. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : elementy bla
charki, szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, tłoki, 
głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzy
nia biegów, półosie, felgi, zbiornik paliwa, chłodnica, ukł. 
kierowniczy i wydechowy, akumulator, klamki, zamki, zde
rzaki. Legnica, tel. 076/852-46-02.0602/30-32-49 do godz. 
23 «.
VW GOLF, 1987 r.. 1800 ccm, 16V : komputer Helia, pasy 
bezp. tylne, tunel na biegi. Lubin, tel. 0600/38-75-65 
VW GOLF II, 1987 r. używane (5-drzwiowy): drzwi, dach, 
szyberdach, światła, ćwiartki, błotniki, szyby, zawieszenie. 
Oleśnica, tel. 0601/17-46-48
VW GOLF II, 1987 r. 1.3 i 1.6, 3- i 4-drzwiowy: skrzynia 
biegów /4/ (do 1.6) - 200 Zł, dach z wlotem na szyberdach 
- 200 zł, drzwi, klapy, szyby boczne i tylne, wahacze, za
wieszenie tylne i przednie, błotniki, wzmocnienia, chłodni
ce, tapicerka, linki, plastiki, inst. el. Świdnica, tel. 
074/852-18-28, 0605/46-25-03 
VW GOLF, 1987 r. 1.6,1.8 E: skrzynia biegów /5/ - 200 zł, 
silnik 1.8 E z 1987 r.Fz wykresem ciśnienia nâ ydraulice - 
320 zł, 5 felg stalowych 14”, do VW Passata, Golfa -150 
zł. Zawonia, tel. 071/312-90-76, 0609/21-02-15 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm: skrzynia biegów (4) - 250 
zł, docisk sprzęgła - 30 zł, tarcza sprzęgła • 30 zł, drążek 
długi z przegubem, nowy - 40 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-34-49
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : skrzynia biegów 
(5) - 450 zł, kolumny McPhersona -150 zł, amortyzatory 
1yłne -100 zł, drzwi -100 zł, klapa tylna z szybą -100 zł, 
chłodnica -120 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm: silnik, stan b. dobry, skrzy
nia biegów (4), błotniki, maska, klapa tylna, drzwi, lampy, 
szyby, zawieszenie, inst. elektryczna, rozrusznik, alterna
tor, zbiornik paliwa, elementy blacharki i inne. Zloty Stok, 
tel. 0608/10-81-77
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm : silnik, automatyczna 
skrzynia biegów, blacharka i-inne. Żary, tel. 068/374-35-72 
wewn. 310
VW GOLF, 1988 r„ 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), lampy, lusterka, klamki, kierunkowskazy, stacyjka, apa
rat zapł., gażnik, rozrusznik, mechanizmy drzwi, półosie, 
piasty, zaciski. Bytom Odrz., tel. 068/388-46-91 po godz. 
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VW GOLF, 1988 r., 1800 ccm : różne części z rozbiórki 
(3-drzwiowy). Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, - 1.700 zł. 
Goliszew, tel. 062/769-12-17
VW GOLF II, 1988 r.: wszystkie części. Jelenia Góra, tel. 
0607/52-74-19
VW GOLF, 1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, GX : pompa 
paliwa. Międzylesie, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/28-27-53 
VW GOLF, 1988 r.. 1800 ccm, benzyna : silnik z osprzę
tem - 900 zł. Szalejów Górny, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/07-91-34
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel ': silnik, skrzynia bieg., 
zawieszenia, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75
VW GOLF GTI II, 1989 r.: części z demontażu. Brzeg, tel. 
0501/07-34-57
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, stan ideal
ny (pompa paliwa, komputer, instalacja), możliwość mon
tażu, - 800 zł. Dobromierz, tel. 074/858-67-05 
VWGOLFII, 1990 r., 1300 ccm, .1600 ccm, <1600 TD,: sil
nik, skrzynia biegów,, części karoserii, części mechanicz
nej inne. Jelenia Góra, te). 075/752-26-09 i 0607/40,-34-26 
VW GOLF II, 1990 r.: wszystkie części z rozbiórki, Kudo- 

t wa Zdrój. tel. 0605/66-88-28 p  ■ • * ^ .:
VW GOLF, 1.990 r., >1800 Gem, benzyna : maska, błotnik', 
klapa tylna, drzwi, fusterka, klamki, wzmocnienie,przed-' 
nie, lampy, filtr powietrza, komputer, aparat zapł.,.kolumny 
McPhersona, pompka centralnego zamka i inne' Legnica, 
tel. 0603/62-10-91,0607/47-13̂ 79 
VW GOLF II. 1990 r.: zawieszenie przednie i inne. Modła, 
tel.076/817-22-19 ' ^  }
VW GOLF II, 1990 r.: drzwi kpi. (do modelu 3-dęzwiowe- 
go), maska, błotniki, szyby przednie oraz belka tylna z 
ABS-em. Opole, tel.0601/71 -67-25 
VW GOLF II, 1990 r. 1.6 i 1.8: lampy, szyby przednie, roz
rusznik, alternator, kierownica, półki tylne, silniczki do wy
cieraczek, lusterka, skrzynia biegów 151. Stronie śl., tel. 
074/814-15*84, 0602/85-67-84 
VW GOLF, 1991 r.: serwo z pompą, tylne lampy, wahacze, 
błotnik prawy, przednia belka dolna, alternator, rozrusz
nik, dach z szyberdachem, kierów., grill, 2 lampy stary typ. 
Bolesławiec, tel. 075/734-66-35 po godz.20 
VW GOLF II, 1991 r.: tapicerka, podsufitka, konsola, licz
nik, pasy, szyby boczne, półka tylna, lusterka, drzwi, błot
nik przedni i tylny, wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, skrzynia biegów, gaźnik, rozrusznik,' alter
nator, lampy, łapy silnika, nagrzewnica. Wrocław, tel. 
071/357-50-70
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
/4/, pompa wtryskowa, półka tylna, koła stalowe z opona
mi 13", 8 szt., półośka krótka. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW GOLF III, 1992 r. : skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 
0606/95-77-02
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm : różne części. Wrocław, 
tel. 0602/68-90-83

VW GOLF Ul, 1992/96 r., 1900 ccm, diesel: silnik 1.9 die
sel + skrzynia biegów ł:przeguby oraz zawieszenie. Legni
ca, tel. 0608/70-62-07
VW GOLF III, 1992/98 r., 1900 ccm, TDk: części silnika, 
lusterka, wentylatory, felgi, filtr powietrza, przepływomierz 
powietrza, lampy, wspomaganie, halogeny, skrzynia bie
gów i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, VR 6 : silnik, skrzynia 
biegów symbol CCM, drzwi z el. podnośnikami-model
3-drzwiowy, serwo, pompa z ABS, tłumik kpi., McPhersón 
lewy z ABS, wahacz lewy, zwrotnica prawa z tarczą. Lu
bin, tel. 0605/09-27-46
VW GOLF VR6,1993 r., 2800 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5), komputer, sprzęgło, tapicerka, konsola, szyber
dach, szyby i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW GOLF III, 1993 r. : drzwi tyfne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., silnik wy
cieraczek. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, VR6 : wykładzina podło
gowa, cewka zpłonu, zbiorniczek wyrównawczy, licznik, 
konsola, rozrusznik, kaseta zmiany biegów. Lubin, tel. 
0605/09-27-46
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm : silnik, kompletna doku
mentacja, tylne drzwi, błotniki przednie, wzmocnienie czo
łowe, uszczelki drzwi przednich, silnik wycieraczki tylnej. 
Oława, tel. 071/313-24-19, 0609/29-06-37 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwiowy: kpi. 
wspomaganie, kpi. zawiesz. przednie, ława silnika, plasti
ki środka, środkowe słupki, tylny błotnik lewy z podłogą, 
tylny zderzak, klapa tylna i inne. Legnica, tel. 
0609/26-74-28
VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, automatic i manualna, belka tylna, drzwi tylne do li
muzyny i prawe długi, sżyberdach i inne. Lubań, tel. 
0608/25-36-94
VW GOLF III, 1994 r.: zderzak przedni, lampa tylna. Kłodz
ko. tel. 0606/46-16-93
VW GOLF III, 1994 r. : maska, drzwi lewe, błotnik tylny 
prawy, kierunkowskazy, wzmocnienie czołowe do 1.4, szy
ba tylna do kombi. Wrocław, tel. 071/364-51 -42, 
0608/34-92-77
VW GOLF III, 1995 r.: sprężarka'klimatyzacji, nagrzewni
ca, skrzynia biegów automatyczna, drzwi, poduszki pow., 
tapicerka welurowa i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW GOLF III, 1995 r:, 1400 ccm : tapicerka, fotele, drzwi, 
klapa tylna, do kombi, skrzynia biegów (5), automatic i ma
nualna, szyberdach, listwy dachowe, błotniki tylne. Lubań, 
tel. 0602/65-30-26
VW GOLF III, 1995 r„ 1900 ccm, TDi: silniki, skrzynie bie
gów, zawieszenia, półosie, zderzaki, chłodnice, szyber
dach, felgi aluminiowe, tapicerka, konsola i inne. Lubin, 
tel. 0603/18-63-83
VW GOLF III VARIANT, 1995 r.: fotele kpi. - 300 zł, drzwi, 
błotnik lewy, belka pod silnik, klapa tylna, plastiki, podno
śniki szyb elektr., kierunkowskazy, pompa wspom., alter
nator, rozrusznik, oś tylna, półosie, amortyzatory, silniki, 
skrzynia biegów, do 1.6 E i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0603/62-84-35
VW GOLF, 1995 r., 1800 ccm: różne plastiki wnętrza, kom
presor klimatyzacji oraz mechaniczne oprócz oblachowa- 
nia skrzyni biegów i silnika. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73, 0607/70-42-41 
VW GOLF III, 1995 r.: zderzak przedni i tylny, błotnik przed- 
nUewy, drzwi tylne, klapa. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
VW GOLF, 1995/96 r„ 100 tyś. km, 1900 ccm, TDi: głowi
ca, pompa wtryskowa, wtryskiwacze, tarcza, docisk, pom
pa wspomagania, pompa wodna. Kłodzko, tel. 
0603/50-41-74
VW GOLF III, 1996 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel
3-drzwiowy: skrzynia biegów, tapicerka, plastiki, podszy
bia, konsola, łapy silnika, poduszki, nagrzewnica, liczniki, 
zbiorniczki, półosie, wahacze, .sanki', zawieszenia, belka 
pod silnik, amortyzatory i inne. Lubin, tel. 0605/37-43-50 
VW GOLF III, 1996f. : reflektory soczewkowe, czarne - 
700 zł, zderzak przedni - 120 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-37-14
VW GOLF III, 1996/97 r. % zestaw wskaźników (białe zega- 

i ry), hak, zbiornik paliwa, belka tylnego zawiesz., drzwi 
przednie i tylne-prawe (Golf II), uszczelki drzwi, komputer 
i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
VW GOLF IV, 1997 r., 1400 ccm, 16V: silnik oclony, skrzy
nia biegów oraz inne. Brenno, tel. 065/549-42-72 
VW GOLF III, 1997 r. kombi: drzwi z szybami, tapicerka, 
zawieszenie tylne, belka tylna, zderzaki, lampy, błotniki, 
dach do kombi, tył nadwozia, poduszki z konsolą, silnik, 
skrzynia biegów, sanie, felgi aluminiowe, chłodnica, czę
ści klimatyzacji i klapy tylne. Rudna k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
VW GOLF III, 1997 r.: fotele, kanapa składana do 5-drzwio- 
wego, stan b. dobry.., tel. 0608/45-18-80 
VW GOLF III, 1997 r.: wzmocnienie przednie, plastikowe, 
zderzak tylny, lakierowany. Oleśnica, tel. 0601/17-46-48 
VW GOLF III KOMBI, 1997 r., 1600 ccm: silnik, deska roz
dzielcza, zawieszenie przednie, układ wydechowy, klam
ki, katalizator, poduszki silnika i inne. Wrocław, tel. 
0601/57-77-47
VW GOLF III, 1997 r. : szyba, tylna ogrzewana - 100 zł, 
zamek klapy bagażnika - 40 zł, błotnik przedni lewy (nowy) 
- 80 zł, kierunkowskaz owalny. Wrócław, > tel. 
071/320-58-07, 0603/89-79-60 
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDi: poduszki pod silnik, 
kpi. ukł. wydechowy, tapicerka na drzwi, rozrusznik, zbior
niki i inne. Legnica, tel. 0609/65-29-93 
VW GOLF IV, 1998 r.: reflektory przednie - 50 zł/szt. Kłodz
ko, tel. 074/868-75-94
VW GOLF IV, 1998 r., 1400 ccm, 16V5 pas pirotechniczny, 
lewy, czarny • 250 zł, sensor na 4 poduszki - 400 zl. Lubin, 

; tel. 0608/25-72-00
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDi: klapa tylna, felgi 
stalowe z oponami kpi., maska przednia, fotele z pod. po
wietrznymi kpi., kokpit, lampy przednie i tylne. Wrocław, 
tel. 0503/84-40-14
VW GOLF IV, i  998/00 r. 1.4, 1.6, 1.9 TDI: drzwi,, maska, 
zderzaki, ABŚ, klapa, lampy, zawieszenie, błotniki, półosie, 
serwo, osprzęt silnika, skrzynia biegów* poduszki pow., 
wentylator, ESP, chłodnica, konsola, tapjęerka i inne. Pro
chowice, woj. legnickie, tel. 0606/64-09-98 
VW GOLF IV, 1998/00 r. ::drzwi; bł,etmki, maska, reflekto
ry, zderzaki, zawieszenia,osprzętsilmka, klapa tylna, koła 
14", 15”, ABS, klimatyzacja, plastiki wnętrza i jńne. Lubin, 
tel. 0603/04-19-15 . , J .
VW GOLF IV, 1999 r., 19Ó0 ccoitrDi Isicrżynia biegów (5), 
silnik, półosie, koła, tapicerka, zawieszenia, drzwi tylne. 
Bolesławiec, tel, 0608/47-98-06 
VW GOLF IV, 1999 r.: drzwi przednie prawe. Kłodzko, tel. 
0606/46:16-93 .
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi 110 KM, 3-drzwiowy: 

. drzwi, klapa tylna, ława, chłodnica, klimatyzacja, oś tylna, 
kolumny McPhersona, skrzynia biegów, błotniki, lampy, 
grill, konsola, poduszki pow., intercooler, uki. wydechowy, 
ukł. kierowniczy, osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 
0605/78-53-53
VW GOLF IV, 1999 r. : różne części. Leszno, tel. 
0603/57-31-99
VW GOLF IV, 1999 r.: ćwiartka lewa, szyby, poduszki pow., 
pasy, sensory, konsola, chłodnice, nagrzewnice, serwo i 
inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
VW GOLF III, 1999 r. : zderzak przedni. Opole, tel. 
0600/51-76-78
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi: drzwi'zawieszenia, 
skrzynia biegów, silnik, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43

VW GOLF IV, 1999 r.: nakładka zderzaka tylnego. Wro
cław, tel. 0608/08-15-10
VW GOLF II, 2000 r., 1900 ccm, TDI: różne części z de
montażu. Głogów, tel. 0606/47-44-29 I 
VW GOLF IV,-2000 r.: zderzaki. Groblice, woj. wrocław
skie, tel. 0602/88-49-71
VW GOLF IV, 2000 r,: błotniki, drzwi, maska, reflektory, 
zderzaki, zawieszenia, osprzęt silnika, klapa tylna, koła 14", 
15”, ABS, klimatyzacja i inne. Lubin, tel. 0603/70̂ 02-17 
VW GOLF IV, 2000 r., 1900 ccm, turbo D: klapa tylna kpi., 
z szybą, półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
VW GOLF IV, 2000 r.: kompresor klimatyzacji, drzwi pra
we. Złotoryja, tel. 076/878-64-36 
VW GOLF l|l, PASSAT, 1993-96 r.: zawieszenia, tapicer
ki, panele, nagrzewnice, filtry, amortyzatory, części mecha
niczne, plastiki. Szprotawa, tel. 068/376-32-07.
VW GOLF, DERBY, POLO od 1972 r.: linka sprzęgła, ha
mulca, nowa, oryginalna, - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-61
VW GOLF, JETTA, 1.3-1.8 I, turbo D od 1983 r.: linka ha
mulca, nowa, oryginalna, • 30 zł. Wrocław, teL: 
07.1/354-36-61
VW GOLF, JETTA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna : silnik
inne części. Bolesławiec, tel. 0602/71-23-81
VW GOLF, PASSAT: różne części ź demontażu. Osiecz-"
nica, tel. 075/731-23-76, 0607/81-19-76
VW GOLF, PASSAT, 1986 r. : silnik, Chłodnica, • 400 zł.
Rawicz, tel. 0605/37-39-37
VW GOLF, PASSAT, CARAVELLE : poduszki pow. bocz
ne, kierowcy i pasażera, sensory, taśmy, zaślepki, deski 
rozdz., pasy, możliwość montażu. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30 .
VW GOLF, SCIROCCO, JETTA, 1.1-1.31 do 1989 r.: linka 
sprzęgła, nowa, oryginalna - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-61
VW JETTA I LS 3-drzwiowy: dach z szyberdachem, oś tyl
na - 90 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
VW JETTA II: drzwi prawe przednie, amortyzatory, sprę
żyny, lusterka boczne, części zawieszenia przedniego, roz
rusznik, alternator, bębny tylne, hak, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 071/345-68-78, 0502/51-50-31 
VW JETTA, 1983 r. 3-drzwiowy: drzwi prawe i lewe, ma
ska przednia i tylna, lampy z kierunkowskazami, zderzak 
tylny oraz przedni. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
VW JETTA I, II, 1985/91 r. 1300,1600 ccm: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, lampy, mosty, belki, chłodnice, zde
rzaki, maski, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
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VW JETTA, 1987 r.: maska, lampy, zderzaki tylne i przed
nie wąskie, wzmocnienie czołowe i inne. Wrocław, tel. 
0501/73-25-80
VW JETTA, 1987 r.: drzwi tylne prawe, reflektory przed
nie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW JETTA, SCIROCCO II : różne części. Jelenia Góra, 
tel. 0609/26-96-78
VW LT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VW LT: oblachowanie, podszybia, wlot powietrza, błotniki 
przednie i tylne, stopnie, poszycia drzwi, narożniki przed
nie i tylne. Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel : różne części silnika. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1998 r. : wał pędny, długi. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW LT 28, 2400 ccm, diesel, turbo D : głowica, - 700 zł. 
Lubin. tel. 076/841-21-56. 0601/42-28-18 - 
VW LT 28, 2400 ccm, diesel: silnik z dokumentacją. Wil
kowice. teł. 065/534-11-53
VW LT 28 : skrzynia biegów, głowica z wałkiem rozrządu, 
sprężyny, wahacze, pompa wtryskowa do silnika turbo. 
Wrocław, tel. 0600/62-75-31
VW LT 28,2400 ccm, diesel: skrzynia biegów (5). zaciski, 
przekł. kierownicza, wał tylny, most, chłodnica i inne. Wro
cław, tel. 0501/73-25-80
VW LT 28 : przekł. kierownicy, hydrauliczna, kompletna, 
stan b. dobry, • 1.450 zł. Wrocław, tel. 0601/19-21-68 
VW LT 28, 1980 r. 2.0 Ę. 2.4 D, 2.7 D: skrzynia biegów, 
części blacharskie, mechaniczne i inne. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VWLT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
serwo, reflektory, nagrzewnica, zwrotnice, wał korbowy z 
panewkami, korbowody, tłoki, dach plastikowy, niski i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-43-07, 0503/94-24-88 
VW LT 28, 1981 r. 2000, 2400 ccm: silnik po remoncie, 
•skrzynia biegów, zawieszenie, chłodnica, osprzęt silnika, 
szyby, lampy, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW LT 28,1984 r.: szyba. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
VW LT 28-45: silniki, skrzynia biegów, Zawieszenia, drzwi, 
ukł. kierowniczy, wały pędne i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51 >
VW LT 28-45: oblachowanie,. podszybie, stopnie, błotniki 
(przód, i tył), poszycia drzwi, poszycia boków, pas tylny, 
harbżhiki (przód i tył, powe), inne. Wrocław, tel. 
071/333-70-92, 0601/96r-17-̂ 2 "  - 
VW LT 31: zawieszenie przednie; mbśf tylny, resóry, gło
wica 2.4 D, inne. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
VW LT 31, 1985 r., 2400 ćcm, diesel: silnik Bez głowicy, 
uszkodzona tuleja cylindrowa, koszt riaprawy około 150 
zU 300-zł, Wrocław, tel. 0602/39-79-32̂ /̂ -v 
VW LT 35 : maska, zwrotnica przednia. Prusice, tel. 
071/312-54-64, 0603/63-17-70 ‘ : -
VW LT 35 :póduszki pneumatyczne, zestaw-na tylną oś, 
newe,£faóŻlłwość montażu, - 1.700 żł? Wrocław, tel. 
0503/93-28-42. 0601/77-52-24 -  ;
VW LT 35,1986 r., 2400 ccm, diesel : silńik kpi., zwrotni
ce. Gromadka, woj; legnickie', tel. 0604/78-33-32, 
0600/35-98-92
VW LT 35,’ 1998 r., 2500-‘ćcm, turbo D ' silnik, skrzynia 
biegów, zawiesz., most, tylne drzwi; boki, wał, resory i inne. 
Piotrków Trybunalski, tęl. 0607/48-21-03 
VW LT 35, 1998 r., 2500 ccm, TDi: most tylny kpi. Góra, 
tel. 0501/70-04-54
VW LT 35,1999 r.: drzwi tylne kpi., do modelu średniego. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/314-38-54 
VW LUPO: konsola - 950 zł, lusterko lewe - 200 zł, kierun
kowskaz - 50 zł. Domaszów, tel. 071/393-93-98, 
0503/10-90-22
VW LUPO : różne części karoseryjne. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
VW LUPO : konsola. Zgorzelec, tel. 075/775-19-77 po 
godz. 20
VW LUPO KOMBI, 1999 r., 1900 Ccm, benfźyna', 16V : sil
nik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, rinaska, reflektory, 
chłodnica, podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czo
łowe, konsola, relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 
0603/48-47-12

VW LUPO, 1999 r.: silnik, skrzynia biegów (5), Zawiesze
nia, maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, tapicerka, 
drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dachowe i 
inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW NEW BEETLE : drzwi lewe, zderzak tylny, lampa tylna 
lewa, ceny od 200 zł. Legnica, tel. 076/854-45-42, 
0603/97-45-70
VW NEW BEETLE, 2000 r.: maska, błotnik lewy. Wrocław, 
teł. 071/364-51-42, 0608/34-92-77 
O VW PASSAT, 1800 ccm : szyby, drzwi przednie 

i tylne, klapa tylna (sedan), poduszki pow. ♦ 
sensory, napinacze, głowica, osprzęt silnika, 
półosie, turbiny, wahacze, sanki silnika, pod
sufitka, pompa ABS, ukł. kierowniczy, błotnik 
tylny lewy. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
84018141

VW PASSAT: drzwi, szyby, chłodnica, elementy wnętrza, 
Zderzaki, konsola, zegary, ukł. kierowniczy. Bolesławiec, 
tel. 075/644-94̂ 78, 0606/78.-56-39 ..
VW PASSAT B5 VW GOLF III i IV: dach, ćwiartki tylne, pod- 
sufitki, szyby, szyberdach, drzwi, lusterka i inne. Dzierżo
niów, tel. 0604/43-07̂ 16
VW PASSAT, 2000 ccm, benzyna : silnik. Gostyń, tel. 
0603/49-88-32
VW PASSAT do 1995 r.: różne części. Jelenia Góra. tel. 
0609/26-96̂ 78
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel . silnik, • 2.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/872-75-42
VW PASSAT, 1900 ccm, TDi 110 KM: silnik oraz skrzynia
biegów. Leszno, tel. 0606/47-44-29
VW PASSAT oraz Golf: silnik 1500 ccm ż dokumentacją, -
600 zł. Ligota Wlk., tel. 077/435-42-86
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów, półosie.
Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67
VW PASSAT B5 : maska, błotniki, zderzaki, drzwi i inne.
Trzebnica, tel. 071/312-54-64, 0606/40-03-11
VW PASSAT, 1800 ccm : pompa paliwa, elektr., silnik z
dokumentacją. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80,
0608/83-17-13
VW PASSAT : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86. 
0606/42-98-52
VW PASSAT : 2 fotele, tylna kanapa z podłokietnikiem 
(dzielona), tapicerka • szary welur, fotel kierowcy z regu
lacją siedziska i oparcia, - 330 zł. Wrocław, tel. 
0600/41-26-40
VW PASSAT B5 : maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW PASSAT : spoiler tylny, ukł. wydechowy Remus DTM 
(G4, A3). Wrocław, tel. 0605/41-45-67 
VW PASSAT: serwo. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT: poduszki pow., napinacze pasów. Wrocław, 
tel. 0502/30-12-18
VW PASSAT, 1600 ccm: docisk sprzęgła z łożyskiem opo
rowym, stan b. dobry, - 40 zł. Złotoryja, tel. 076/878-34-49 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: silnik, elemen
ty blacharki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik pali
wa, zderzaki, hak, chłodnica, fotele, blok silnika, wał, tłoki 
z korbowodami, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, al
ternator, skrzynia biegów (5), półosie, felgi, ukł. kierowni
czy. Legnica, tel. 076/852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 
23
VW PASSAT, 1978 r.: części z demontażu. Uliczno, gm. 
Łagiewniki, tel. 071/393-81-75,0602/61-39-51 
VW PASSAT KOMBI, 1979 r.: karoseria, w całości lub na 
części, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/333-53-26 po godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r.: lampy tylne'. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1981/84 r., 1600 ccm, diesel: wszyst
kie części z rozbiórki. Złotoryja, tel. 0607/25-88-96 
VW PASSAT, 1981/87 r.:, 1800 ccm: skrzynia biegów (5) i
(4), grille, lampy, halogeny, zderzaki, wahacze, wzmocnie
nie przednie, hak, zegary, zbiorniczki, pompa ham. i inne. 
Wrocław, teł*. 0607/40-42-95
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r.: poprzeczki relingów da
chowych, roleta bagażnika + prowadnice, boczki, haloge
ny, atrapa, zderzak tylny z hakiem, antena, tapicerka ba
gażnika i inne części. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
VW PASSAT KOMBI. 1981/87 r.. diesel, benzyna: maska, 
błotniki, pas przedni, lampy, halogeny, atrapa, chłodnica, 
rozrusznik, alternator, sprzęgło, skrzynia biegów /4/ i 151, 
zawieszenia, hak, półosie, drzwi, klapa tylna, tapicerka we
lurowa, fotele, szyberdach, relingi z poprzeczkami, szyba 
przednia. Wrocław, tel. 071/355-51-86. 0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 cćm : rozrusznik, alternator, 
miska olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57

VOLKSWAGEN
LUPO, POLO, GOLF III, IV, PASSAT

S K U P  -  S P R Z E D A Ż  g
czę śc i m echan iczne  i  b la ch a rsk ie  

M O Ż L IW O Ś Ć  W Y S Y Ł K I ?
Lubin, tel. 0-603 646 414 °

VW PASSAT, 1982/87 r„ )600 ccm, diesel: elementy bla- 
charki, szyby, lampy, blok silnika, tłoki, głowica, pompa 
wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, półosie, 
kolumny McPhersona, pas przedni, klamki,'ukł. kierowni
czy i wydechowy, akumulator, szyberdach, stacyjka i inne. 
Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW PASSAT, 1983 r.: szyba klapy tylnej, podgrz. Kłodz
ko, teł. 074/868-76-84
VW PASSAT KOMBI. 1983 r.. 1600 cćm. turbo D : skrzynia 
biegów 151, półosie z przegubami, wałek rozrządu, pompa 
wodna, pompa wspomagania hamulców, pompa wtrysko
wa, hak, kolektory i inne z demontażu. Wrocław, tel. 
071/349-43-07, 0503/94-24-88 
VW PASSAT KOMBI, 1984/90 r- diesel: wszystkie części. 
Złotoryja, tel. 0607/25-88̂ 96
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silńik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, części blacharki, szyby i inne- Le
śna, tel. 0609/44-33-28
,VW PASSAT D, 1986 r., 4600 ccm,' diesel :;gfowjca z hy-Ł 
draulicznymi zaworami. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-38-13, 0504/93-50̂ 65 
VW PASSAT KOMBI, 1986 t. :maska, drzwi, klapa tylna, 
lampy tylne, szyba przedniai tylna, amortyzatorki d,o kla
py. ProfcHowiće, tel1: 076/858-51 -95, 0604/79-36-63,- 
0606/64-70-54
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, turbo D : 'silnik, 
turbina, skrzynia biegów (5), relingi, roleta, lampy, maska, 
kolumny McPhersona, wahacze i inne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
VW PASSAT, 1986 r. 1600,1800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, koła, drzwi, dach, 
lampy, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów 141 i 151, blok silnika (1.6 D, 1.8 E) i inne. Wrocław, 
tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm. turbo D, diesel : drzwi 
kpi., tapicerka, konsola, ukł. kierowniczy, bez wspomaga
nia, rozrusznik, alternator oraz inne. Leszno, tel. 
0503/83-79-39
VW PASSAT KOMBI, 1987 r. : dużo części. Brzeg, tel. 
0501/07-34-57
VW PASSAT, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk 11500 
ccm D: silnik, skrzynia biegów (automatic). Kamienna Góra, 
tel. 0608/49-15-12

VW PASSAT, 1987 r. 1.6 TD, 1.8 E: skrzynia biegów (5) do 
modelu 1.6 TD - 200 zł, chłodnica, komputer siln kś -100 
zł, liczniki - 50 zł, instalacja elektryczna (1.8 E) - 40 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-84-13
VW PASSAT, 1987/93 r.. 1600 ccm. TDi: silnik kpi., ele
menty przodu, części wnętrza, szyby, drzwi, elementy bla
charki, zawieszenie, klapa tylna, tył nadowozia i inne. Le
gnica, tel. 0607/17-66-93
VW PASSAT KOMBI, 1988 r.: pokrywa bagażnika Kpi. Je
lenia Góra, tel. 075/755-46-70, 0601/56-78-57 
VW PASSAT, 1988 r. syncro, 4x4: różne części. Złotoryja, 
tel. 0607/25-88-96
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pom
pa wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaga
niem (model B 5), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 
E, części silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
VW PASSAT KOMBI, SEDAN, 1988/89 r. 1.8 benzyna, 1.9 
diesel: silniki, skrzynia biegów (stan idealny), chłodnice, 
oświetlenie, zderzaki, maski, osprzęt silnika, szyby, dach, 
błotniki. Rusko, tel. 0608/70-62-07 
VW PASSAT, 1988/91 r. : zbiornik wyrównawczy, zawie
szenie przednie, podłużnica prawa, wahacz prawy, alter
nator, lampy tylne na klapę (do limuzyny), lusterko prawe 
el. reguł., błotnik prawy tylny, klapa tylna do sedana. Na
mysłów, tel. 0607/83-90-46
VW PASSAT SEDAN, 1988/91 r. : klapa tylna. Oleśnica, 
tel. 0601/93-67-66
VW PASSAT, 1988/92 r. : różne części. Legnica, tel. 
0603/16-12-11

AUTOMATY TOKARSKIE WiaOWRZECIONOWE 
-  WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM |

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 §
tel. 071/357-08-63 2

VW PASSAT, 1988/93 r., 1800 ccm: głowica, osprzęt silni
ka, lampy halogenowe na zderzak. Głuchołazy, (el. 
0601/55-99-47
VW PASSAT, 1988/93 r., benzyna 1.8-2.0 : roleta szara, 
skrzynia biegów (5) automatic, kołyska, chłodnice, lampy, 
szyby boczne, klapa tylna. McPhersony, pompa paliwa, li
stwa wspomagania, filtr powietrza i inne. Legnica, tel. 
0603/62-10-91, 0607/47-15-79 
VW PASSAT, 1988/93 r.: roleta czarna, - 250 zł. Lubin, tel. 
0608/25-72-00
VW PASSAT, 1988/93 r.: wzmocnienie czołowe, reflekto
ry, lusterka, filtr pow., drzwi przednie i tylne, klapa bagaż
nika, rozrusznik, alternator i inne. Wrocław, tel. 
071/352-42-70
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, 
progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW PASSAT, 1988/93 r., 1900 ccm, TDi: oś tylna, tarcze 
hamulcowe, klamki, felgi stalowe, liczniki, belki, wzmoc
nienie czołowe, wspomaganie, wentyjatory, elementy bla
charki, części silnika, rozrusznik, pompa wtryskowa i inne. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT, 1988/93 r.: różne części nadwozia (SEDAN, 
KOMBI), elementy zawieszeń, progi, podłużnice. Żielona 
Góra, tel. 0604/86-18-25
VW PASSAT KOMBI, 1988/95 r. : dach, lusterko, lampa 
tylna na klapę. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
VW PASSAT, 1988/97 r. : części blacharskie, cięte, me
chaniczne, lampy, szyby, zegary, skrzynie biegów, chłod
nice, lusterka, filtry, RO, listwy, plastiki, części elektron, i 
wiele innych. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
VW PASSATTDI, 1988/99 r., 1900 ccm: klimatyzacja, ele
menty zawieszenia, drzwi do kombi, pokrywa bagażnika, 
skrzynia biegów, dach do kombi, poduszki pow. Lubań, tel. 
0608/25-36-94
VW PASSAT KOMBI, 1989 r. : zderzak tylny, nadkola ze 
wspornikami (kolor fioletowy). Wrocław, tel. 071/349-23-92 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.: drzwi, 4 szt., tapicerka, inne. 
Złotoryja, tel. 0607/25-88-96
VW PASSAT, 1989/92 r. : maska. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna : drzwi przed
nie, prawe, skrzynia biegów, osprzęt silnika, zawieszenia, 
tapicerka i inne drobne. Oleśnica, tęl. 0604/28-12-13 
VW PASSAT, 1990 r.: drzwi tylne, lewe i prawe, uzbrojo
ne, kompletne - 90 zł/szt., tylna klapa -100 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/644-90-94, 0604/40-53-70 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: maska, 
błotniki, zderzaki, lampy, kierunkowskazy, grill, chłodnica, 
klapa tylna, szyby, silnik, skrzynia biegów, wahacze, pół
osie, tłumiki, kolumny McPhersona, amortyzatory, belka tyl
na, amortyzatory, konsola i inne. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
VW PASSAT. 1990 r.. 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), rozrusznik, chłodnica, wentylatory, drzwi, półosie. Pro
chowice, tel. 076/858-47-61 r0605/43-54-20 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 1800 ccm. benzyna: dach. 
błotniki przednie i tylne, relingi, listwy dachowe, osprzęt 
silnika, zawieszenie przednie i tylne, drzwi, zderzaki, li
stwa kier., skrzynia biegów, szyberdach el. reguł., tapicer
ka, lampy, elementy przodu, inne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: ćwiartki przednie, skrzy
nia biegów, serwo, docisk sprzęgła. Wrocław, tel. 
071/387-82-36, 0606/16-76-26 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccni: siedzenia przed
nie i tylne, konsole, licznik, roleta tylna, błotniki przednie i 
tyfny prawy, drzwi. Zielona Góra, tel. 0606/94-27-06, 
0603/08-35-93-
VW PASSAT, 1990 r. : kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne 
części. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1991 r.: lampy, lusterka, błotniki, maska, za
wieszenia, relingi, skrzynia biegów, felgi ałuminiowe i inne. 
Legnica, tel. 0607/04-38-25 - 
VW PASSAT, 1991 r.: drzwi, tapicerka, zawieszenie, ko
lumny McPhersona, lampy, części blacharskie; koła, silnik 
2.0E, skrzynie biegÓŵ Ęolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW PASSAT KOMBf, T991 r. : lampy tylne. Głogów, tel. 
076/834-50-48
VW PASSAT. 1991 r. : drzwi -100 zł/szt. Malczyce, tel. 
071/317-97-81; 0603/79-63-94 
VW PASSAT;'1§9frr izderzak, lampa, relingi dachowe. Oła- 
wa," teł. 0602/88Ufc7l
VW PASSAT GL, 1991 r., 1800 ccm: różne części. Szpro
tawa, tel. 068/376-28-49
VW PASSAT, 1991 r.. 2000 ccm kombi, sedan: drzwi, dach, 
ćwiartka tylna prawa, błotniki, komputer, McPhersón, za
wieszenie tylne, szyby, lusterka, koła; zbiornik paliwa, de
ska, skrzynia biegów, wahacze, inne części. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel: elementy 
zawieszenia, dach, fotele, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 
071/364-47-45
VW PASSAT, 1991 r.: drzwi lewe przednie i tylne prawe. 
Złotoryja, tel. 076/878-47-82
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r.. 2000 ccm, 16V : lampy, 
kierunkowskazy, relingi, lusterka, ABS, McPhersony, błot
niki, wzmocnienie, pompa paliwa, pompa wspomagania, 
szyby boczne, kierownica, alternator, wykładziny, plastiki i 
inne. Wrocław, tel. 0603/50-67-63 
VW PASSAT KOMBi, 1Ś92 r 11800 ccm : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, szyby, komputer, klapa tylna, 
drzwi, ćwiartki prawe tylne, dach i inne części z demonta
żu. Jelenia Góra, tel. 075/755-90-47, 0608/79-71-92
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VW PASSAT, 1992 r.: ukł. kierowniczy, wspomaganie kpi, 
z końcówkami + wnętrze, - 240 zł. Leszno, tel. 
0503/23-79-39
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: zawieszenie tylne, ćwiartka 
tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT, 1992 r. : klapa tylna. Głogów, tel. 
076/834-50-48, 0605/91-09-77 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: drzwi, szyby, zawieszenie 
tylne, bębnowe i tarczowe, błotnik tylny, lampy tylne, pomp
ka centr. zamka, skrzynia biegów. Legnica, tel. 
0603/40-64-90
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm : skrzynia biegów 
(5) - 370 zł, wahacze, stabilizator. Legnica, tel. 
0503/85-74-89
VW PASSAT KOMBJ, 1992 r. : dach, błotniki tylne, klapa 
tylna, tapicerka, ukł. wydechowy, zawieszenie tylne, po
duszka pow., klimatyzacja, plastiki, wiązka inst. elektr., lam
py i inne. Lubin, tel. 0604/81-71-50 
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, turbo D : reflektor lewy, 
błotnik lewy, lusterka, chłodnica, drzwi, belki pod silnik, 
przekł. kierownicy. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
VW PASSAT CL, 1992 r., 1800 ccm, benzyna :tozrusznik, 
aparat zapłonu, zwrotnice prawa i lewa, lampa, tapicerka, 
osprzęt deski. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(automatic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : sprężarka klima
tyzacji, zaciski hamulcowe tylne kpi., kolektor. Wałbrzych, 
tel. 074/842-53-68, 0601/56-52-87 
VW PASSAT, 1992 r.: klamka drzwi przednich lewych, - 
130 zł. Wrocław, tel. 071/364-54-28 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r, : zderzak tylny i przedni, błot
nik tylny lewy, klapa bagażnika, drzwi tylne prawe, reflek
tory. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
VW PASSAT, 1992 r.: silnik na wtrysku do oclenia, stan b. 
dobry, inne części. Zielona Góra, tel. 0601/18-89-01 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, turbo D: błotniki, 
lampy, drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów, lusterka, 
chłodnice, tapicerka welurowę i inne. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56 ”
VW PASSAT, 1992 r.,: dach z el. otwieranym szyberda- 
chem. Zielona Góra, tel. 068/320-82-37 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, maska, reflektory, chłod
nica, podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, 
konsola, relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW PASSAT, 1993 r., benzyna, wtrysk : silnik, stan b. do
bry, do oclenia i inne. Zielona Góra, tel. 0601/18-89-01 
VW PASSAT, 1993 r., 2000 ccm : błotniki, klapa przednia i 
tylna, drzwi, zderzaki i podzespoły, fotele, lampy przednie 
i inne. Dalków 58b/2, gm. Gaworzyce, tel. 076/831-66-32 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D: pompa wtrysko
wa, - 350 zł. Karpacz, tel. 075/761-81-47 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, TDI: belka tylna kpi., łoże 
silnika z wahaczami,i stabilizatorem, tarcze hamulcowe, 
piasta, zaciski hamulcowe, kokpit czarny,'półosie prawe i 
lewe, amortyzatory przednie, sprężyny. Lubin, tel. 
0603/99-66-34
VW PASSAT, 1993 r.: drzwi tylne (lewe i prawe), halogen 
lewy, kierunkowskaz, lampy tylne, reflektory, wzmocnienie 
boczne, .łapacz” powietrza, drążek kierowniczy, listwy, ło
żyska koła, nadkole przednie prawe, osłona chłodnicy i 
inne. Wrocław, tei. 071/784-59-16 
VW PASSAT, 1993 r.: silnik benzynowy do oclenia, inne 
części. Zielona Góra, tel. 0601/18-89-01 
VW PASSAT,' 1993/95 r. : maska. Wrocław, tel. 
0605/20-86-12
VW PASSAT, 1994 r.: szyby drzwi prawych, zamki. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW PASSAT, 1994 r.: drzwi lewe tylne, lusterko lewe, ma
ska, błotniki, wzmocnienie przednie, lampy przednie, lam
pa tylna prawa (kombi), kierunkowskazy, zderzak przedni, 
osłona silnika, wentylator klimatyzacji. Wrocław, tel. 
071/364-51 -42,_0608/34-92-77 
VW PASSAT, 1994/96 r., 1900 ccm, TDi: części silnika, 
lusterka, klimatyzacja, halogeny, zwrotnica i inne. Wrocław, 
tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT KOMBI, 1994/97 r.: zderzak tylny, hak odpi
nany, stan idealny. Złotoryja, tel. 076/878-16-59 po godz. 
18,0607/83-24-16
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, pra
we i lewe, zderzak tylny, sjlnik 2.0E, zawieszenie przednie 
i tylne. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT, 1995 r., diesel model przejściowy : drzwi 
przednie, klapa, chłodnica r inne. Jarocin, tel. 
0609/20-09-57
VW PASSAT KOMBI, 1995 r„ 1.800 ccm 2000 ccm: podłuż
nice, drzwi, ćwiartki tylne, części zawieszenia, chłodnica, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABS, 
lampy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT, 1995 r. 1.8,2.0,1.9 TD: drzwi, wahaczę, san
ki, zwrotnice z ABS, most tylny, tomputery, osprzęt silni
ków, szyby, podszybia, lusterka i inne. Lubin, tel. 
0605/28-93-07
VW PASSAT KOMBI, SEDAN, 1995 r.: drzwi tylne lewe, 
do sedana, oś tylna, ćwiartka lewa, nagrzewnica, nagrzew
nica do klimatronica, przewody, lampy na klapę, amorty
zatory, wahacze, szyby drzwiowe, podnośniki i inne. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/62-84-35 
VW PASSAT, 1995 r„ 1900 ccm, diesel: zawieszenia, ma
ska, zderzak, chłodnica, lampy. Oława, tel. 071/313-38-80 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: różne części bla
charskie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm: klimatyzacja, po
duszki pow., drzwi, dach, tapicerka, zawieszenia, chłodni
ce, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
VW PASSAT, 1995/01 r.: maska, błotniki, zderzak, reflek
tory, wzmocnienie, chłodnica! wentylator. Siechnice, tel. 
0606/81-92-01
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), silnik, drzwi, zderzak tylny, zawieszenie przed
nie, zawieszenie tylne, tapicerka, szyby, koła, klimatyza
cja. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW PASSAT, 1997 r.: kompl., elektr. mechanizm otwiera
nia przedniej, prawej szyby, reling dachowy z listwą, część 
ukł. wydechowego z katalizatorem, kołpaki 14”, przegub, 
wentylator klimatyzacji. Nysa, tel. 077/433-20-46, 
0602/42-75:89
VW PASSAT B5,1997 r.: poduszki pow. + sensor, kom
plet siedzeń. Zielona Góra, tel. 0502/69-33-57 
VW PASSAT B5,1997/00 r. .* różne części. Jelenia Góra, 
tel. 0501/62-45-45
VW PASSAT B5,1997/00 r.: lampy przednie. 2 szt. Wro
cław, tel. 0501/19-11-27
VW PASSAT, 1997/99 r.: wahacze przednie, łączniki sta
bilizatora. końcówki i drążki kierownicze, tarcze i klocki ha
mulcowe, amortyzatory, filtry, łożyska. Jelcz-Laskowice, tel. 
0502/26-89-69
VW PASSAT B-5,1998 r.: refl. ksenonowe - 2.000 zł/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
VW PASSAT SEDAN, 1998 r. : błotnik. Czarny Bór, teł. 
074/845-01-04
VW PASSAT, 1998 r.: klimatyzacja, deska rozdz., tapicer
ka, fotele, plastiki wnętrza. Lubań, tel. 0609/41-29-35 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: klapa tylna, hak. Lubań, tel. 
0603/71-92-95

VW PASSAT, 1998 r. : sanki z poduszkami • 200 zł, na
grzewnica do klimatyzacji - 400 zł, węże do klimatyzacji • 
250 zł. Wieruszów, tel-0607/30t03-4>0 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: błotnik tylny, ścianka tylna. 
Wrocław, tel. 0602/26-76-79
VW PASSAT B-5, 1998/00 r.: drzwi przednie lewe kpi. - 
450 zł, lampa refl. lewa - 80 zł, sensor poduszek, podusz
ka kierów. i pasażera, poduszki siedzeń kierów, pasażera, 
kierów., deska rozdzielcza i inne. Bolesławiec, tel. 
075/732-26-88
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDI : dach, 
podłużnice, tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia bie
gów, wnętrze, poduszka pow., szyby, koła, układ kierowni
czy, plastiki, lampy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT B5,1999 r., 1900 ccm : dach kpi. do kombi, 
drzwi, pokrywa bagażnika, błotniki przednie, zawieszenie, 
silnik na części, poduszki pow., klimatyzacja i inne. Lubin, 
tel. 0609/41-29-35

TANIE CZĘŚCI
HAMULCA I ZAWIESZEŃ

DO SAMOCHODÓW NIEMIECKICH 
Wrodaw, ul. Łęczycka 9, tel. 355-27-54 
DO AUT JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 20, tel. 373-47-87

OP010624
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDi: skrzynia biegów (5), 
błotniki, drzwi, dach, zawieszenia, pas przedni, chłodnica, 
zderzaki. Lubin, tel. 0603/60-36-74 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r.: nadwozie tylne, szyba 
tylna, piasta tylna lewa, czujnik ABS-u. Lubin, tel. 
0607/47-75-57
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDi: części mechaniczne 
i blacharskie. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
VW PASSAT, 1999 r. : zderzak przedni. Opole, tel. 
0600/51-76-78
VW PASSAT B5,1999 r.: poduszka pow. z kierownicą skó
rzaną (sportowa), błotnik prawy, drzwi, maska, intercooler, 
osprzęt deski, pas z napinaczem, sterownik. Polanica 
Zdrój, tel. 0502/40;91-08
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDi: tapicerka 
czarna z boczkami, plastiki środka, ćwiartka, klapa tylna, 
belka z ABS, osprzęt silnika 1,8 t, łapy, rozrusznik, szyby, 
tylne, lampy tylne, skrzynia biegów i inne. Rudna k. Lubi
na, tel. 0607/04-26-69
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r.: klapa tylna z szybą. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
VW PASSAT, 1999 r.: klapa tylna (srebrny metalic), - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/787-36-75 
VW PASSAT B5,1999 r., 1900 ccm, turbo D 115 KM: ele
menty blacharki, zawieszenia, tapicerka welurowa, silnik, 
inne. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT, 1999 r.: reflektory, osłona pod silnik, waha
cze, zwrotnice, maska silnika, zderzaki, kratki i wspornik 
zderzaka, wzmocnienie czołowe, chłodnice, błotniki przed
nie i tylne (nowe), drzwi. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
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 napi- 
nacza, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT. 1999/00 r„ 1900 ccm, TDI: różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 071/355-61-19 
VW PASSAT KOMBI, 2000 r.: elementy blacharki, zawie
szeń, tapicerki i inne. Opole, tel. 0607/19-90-88 
VW PASSAT KOMBI, 2000 r.: roleta, stan b. dobry. - 300 
zł. Wrocław, tel. 0603/61-81-33 
VW PASSAT KOMBI, 2000 r.: roleta - 300 zł. Wrocław, tel. 
0605/20-85-03
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM : skrzynia 
biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT B5,2001 r.: reflektory ksenonówe, różne czę
ści blacharskie i mechaniczne, felgi aluminiowe, elementy 
tapicerki, lusterka. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92 Niemcy, 0049/17-57-40-99-22 
VW PASSAT, 2001 r. : błotnik lewy, atrapa, lampy tylne, 
reflektory, wzmocnienie czołowe. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
VW PASSAT KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, turbo D: B5, B6, 
duży wybór części blach, i mech. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
VW PASSAT, GOLF, 1500 ccm, 1600 : silniki diesla, po 
remoncie, skrzynie biegów, McPhersony, tylne osie, chłod
nice. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW PASSAT, GOLF GTI, 1800 ccm rsilnik, po remoncie, z 
komputerem. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0609/29*06-06 
VW PASSAT, GOLF II: silnik o poj. 1.8 benzyna, w całości 
lub na części - 200 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
VW PASSAT, GOLF IV : kolumny McPhersona - 150 zł, 
pompa paliwa • 140 zł, katalizator • 400 zł, sonda Lambda 
- 70 zł, półosie z przegubami - 350 zł, poduszka pow. + 
sensor - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/18-42-90 
VW POLO II: skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0605/91-09-77
VW POLO I : szyba tylna - 50 zł, lampy tylne - 30 zł. Głu
chołazy, tel. 0601/55-99-47
VW POLO, 1300 ccm : silnik, - 750 zł. Goliszew, tel. 
062/769-12-17
VW POLO, 1050 ccm, benzyna : silnik kpi., skrzynia bie
gów (4), alternator, kolumny McPhersona (2 szt.), dmucha
wa, mechanizm wycieraczek (przednich), pompa hamul
cowa, zaciski ham. (przednie), przekł. kierownicy. Opole, 
tel. 0606/97-00-66
VW POLO : silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godż. 15,0601/79-30-54
VW POLO : poduszki pow., napinacze pasów. Wrocław, 
tel. 0502/30-12-18
VW POLO : drzwi, klapa bagażnika, głowica (1100 ccm), 
szyby, lampy tylne i inne. Wrocław, tel. 071/783-69-90 
VW POLO : kołpaki. 13”, 3 szt. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
VW POLO, 1978/80 r. : drzwi prawe i lewe • 40 zł/szt. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-93 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm : drzwi, szyby, skrzynia bie
gów. Milicz, tel. 071/384-17-09 
VW POLO, 1980 r. :szyba przednia * uszczelka. Wiązów, 
tel. 071/393-10-05
VW POLO, 1980 r. : skrzynia biegów, szyby i Inne. Wro
cław, tel. 071/789-42-54,0604/51-39-66 
VW POLO, 1982 r.: chłodnica, rozrusznik, licznik, szyby, 
pompa ham, pasy, sprężyny tylne, silniczek wycieraczek. 
Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
VW POLO KOMBI, 1982/89.r.: wszystkie części z rozbiór
ki. Brzeg, tel. 0502/52-09-54
VW POLO, 1984 r.: skrzynia biegów (4), -100 zł. Klucz
bork, tel. 0604/37-16-70
VW POLO, 1984 r., 1300 ccm: półosie z przegubami -100 
zł/szt., ukł. wydechowy, zderzak tylny - 50 zł, lampy tylne - 
50 zł/szt., klamki, stacyjki, zamki, skrzynię biegów -150 
zł. Złotoryja, tel. 0606/11-91-95

VW POLO, 1985 r.: maska przednia, klapa tylna. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW POLO FOX, 1986 r.: kpi. drzwi, prawy błotnik, szyby 
boczne, nagrzewnica, ukł. kierowniczy, tapicerka, skrzy-' 
nia biegów, czujnik paliwa, rozrusznik, alternator, półosie, 
felgi 13", lusterka i inne, możliwość wysyłki. Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-36
VW POLO, 1986 r., 36 tys. km : szyba przednia, skrzynia
biegów (4). Zgorzelec, tel. 075/775-11-73
VW POLO, 1988 r., 1000 ccm : silnik, skrzynia biegów i
inne. Leśna, teł. 075/721-17-75
VW POLO 86 C, 1990/94 r.: sprężyny sportowe przednie •
110 zł, kierunkowskazy - 30 zł, półoś krótka. Zgorzelec,
tel. 0605/20-79-60
VW POLO, 1992 r.: lampy, lusterka, maska, zawieszenia, 
skrzynia biegów! inne. Legnica, tel. 0607/04-38-25 
VW POLO, 1992 r., 1000 ccm : skrzynia biegów 141 - 250 
zł, drzwi prawe -100 zł, błotnik prawy przedni - 50 zł, amor
tyzator przedni • 130 zł, tapicerka - 45 zł, fotele - 80 zł/szt., 
łapy silnika • 50 zł/szt., felgi z oponami - 350 zł, tylna oś • 
300 zł, amortyzatory tylne - 50 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0603/23-45-49 
VW POLO, 1994 r., 65 tys. km, 1400 ccm : silnik w całości 
lub na części, skrzynia biegów, rozrusznik, półosie, piasty 
przednie, tarcze ham. * zaciski, katalizator i inne. Kosor 
wo, gm. Leszno, tel. 0501/72-18-07 
VW POLO CLASSIC, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska, 
felgi, części silnika, pompy, wspomaganie i inne. Wrocław, 
tel. 0602/23-68-66
VW POLO COUPE, 1994 r., 1300 ccm : skrzynia biegów
(5), na części, • 200 zł. Ziębice, tel. 0606/64-65-76 
VW POLO, 1994/98 r., benzyna pój. 1.4,1.61: skrzynia bie
gów z dolnym wybierakiem, - 800 zł. Legnica, tel. 
0608/70-62-07
VW POLO, 1995 r.: reflektory przednie, drzwi lewe, listwy, 
części do klapy tylnej, zderzak przedni i inne. Wrocław, 
tel. 071/354-21*43
VW POLO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : felgi, części silni
ka, wahacze i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW POLO, 1995/99 r. 3-drzwiowy: różne części z demon
tażu. Wrocław, tel. 0602/60-66-24 
VW POLO, 1996 r. : zawieszenie, oblachowanie, silnik, 
oświetlenie. Prusice, tel. 0603/63-17-70 
VW POLO COUPE, 1996 r., 1400 ccm : blok silnika, alter
nator, rozrusznik, katalizator, wentylator, elementy konso
li, kolumna kierownicy. Wrocław, tel. 071/387-82-36, 
0606/16-76-26
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna : belka zawiesze
nia przedniego. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
VW POLO, 1997 r.: klapa tylna uzbrojona z szybą, bębny, 
szczęki, oparcie tylnej kanapy, wlew paliwa, amortyzatory, 
sprężyny. Oleśnica, tel. 071/399-41-94 
VW POLO, 1998 r.: maska, błotniki, oś tylna, zawiesze
nia, dach, klapa tylna, drzwi, lampy, zderzaki, chłodnice i 
inne. Legnica, tel. 0603/62-30-62 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm 3-drzwiowy : fotele przed
nie, nagrzewanica, szyby tylne, zwrotnica, amortyzatory 
przednie, wahacze, pompa hamulcowa, lampa lewa, przekł. 
kierownicy, lusterko wewn. i inne. Lubin, tel. 0605/37-43-50 
VW POLO CLASSIC, 1998 r.: licznik, pasy z napinaczami, 
lampy, nagrzewnica, półosie. Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 
VW POLO, 2000 r. : błotnik lewy. Nowa Wieś, tel. 
0504/93-92-32
VW POLO, 2000 r.: maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
VW SCIROCCO I : różne części z demontażu oraz do tu- 
ningu, ceny od 20 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-17-53, 
0607/42-81-09
VW SCIROCCO II, 1984 r., 1800 ccm; wtrysk : maska sil
nika, przednie, podwójne reflektory, drzwi, lusterka, grill, 
tylna klapa z szybą, przedni zderzak, szyberdach szklany, 
tylna, lewa lampa, licznik z obrotomierzem, chłodnica wody 
i oleju, silnik, pompa paliwa i inne. Byczyna, tel. 
077/413-44-57
VW SHARAN: części blacharskie i mechaniczne, duży wy
bór. Drezdenko, tel. 095/762-01*06,0602/18-44-78 
VW SHARAN : poduszka pow, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0602/28-65-74
VW SHARAN 2.8 VR6, 1.9 TDi : lampy, atrapa, blenda, 
wentylatory, błotniki tylne, drzwi, ćwiartka lewa, plastiki, 
chłodnica, zawieszenie, uszczelki, lusterka, konsola, skrzy
nia biegów, półosie, wahacze, ukł. kierowniczy, tłumiki, 
dach i inne. Lubin, tel. 0601/50-25-79 
VW SHARAN : drzwi prawe (przednie i tylne) -150 zł/szt. 
Trzebnica, tel. 071/387-17-42 
VW SHARAN, 1997/99 r.: różne części mechaniczne i bla
charskie. Jelenia Góra, tel. 0604/74-71-88 
VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, TDi: elementy karoserii, 
poduszki pow., konsola, sensor, klimatronik, drzwi, maska, 
błotniki, tapicerka, lampy, silnik, skrzynia biegów, luster
ka, plastiki i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
VW SHARAN KOMBI, 2000 r., 1900 ccm, TDi: silnik, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, 
podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, kon
sola, relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
VW SHARAN, PASSAT, GOLF IV: pompa do klimatyzacji. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
VW TRANSPORTER T4, T5: wzmocnienie czołowe, drzwi, 
zderzaki, szyby, zegary, zawieszenia, pokrywy, inne. Bo
lesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm. turbo D: silnik, - 2.500 
zł. Bytom Odrzański, tei. 068/388-48-01 
VW TRANSPORTER T2 : drzwi. Głogów, tel. 
076/834-50-48, 0605/91-09-77 
VW TRANSPORTER T3 BUS : drzwi, klapa, szyby, zawie
szenie, silnik i inne. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
VW TRANSPORTER T3 : siedzenia tylne, rury, łapy, po
duszki i inne, - 320 zł. Legnica, tel. 076/852-57-19 

' VW TRANSPORTER T3,1300 ccm : tłumik wydechowy, • 
50 zł. Kąty Wrocł., tel. 0604/34-84-06 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN: fotel 3-osobowy, roz
kładany i składany, - 1.000 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
VW TRANSPORTER : siedzenia 3-osobowe, z materiału, 
zagłówki, stan idealny, wykładzina gumowa na tył wersji 
krótkiej * 900 zl i 150 zł. Legnica, tel. 0604/43-37-23 
VW TRĄNSPORTER T4,: nadwozie (część przednia), ma
ska silnika (uzbrojona), błotniki przednie, reflektory, kie
runkowskazy, ściana czołowa kpi., atrapa uzbrojona, zde
rzak przedni, belka chłodnicy - 1.500 zł (całość) * prze
groda celna - 500 zł. Lubań śląski, tel. 075/722-35-81 
VW TRANSPORTER T4: maska, grill, zderzaki, kokpit, szy
ba rozsuwana, drzwi przednie, szyby kpi., tapicerka do Mul- 
tivana, felgi aluminiowe, hak, błotniki, elementy blacharki, 
rozrusznik, chłodnica do poj. 2.4, siedzenia i inne. Lubin, 
tel. 0607/75-77-35,0607/75-76-76 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN : fotel 3-osobowy 
(ostatni rząd), rozkładany, - 850 zł.. Lubin, tel. 
0601/72-11-78
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, turbo D 2400 ccm die
sel: głowica silnika i inne części, - 600 zł. Lubin, tel. 
076/841-21-56, 0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T2 : drzwi lewe, uzbrojone. Lwówek 
Śl., tel. 075/782-29-44
VW TRANSPORTER: drzwi, lampy, lusterka, klapa tylna, 
zawieszenia, tapicerki, plastiki wnętrza, szyby, ćwiartki i 
inne. Obora k. Lubina, tel. 0603/48-45-68

VW TRANSPORTER T4: felgi aluminiowe BBS, W , 5 szt, 
- 1.200 zł. Opole, tel. 0604/22-02-08 
VW TRANSPORTER T4 : miska, pompa olejowa, korbo
wody i tłoki o>az inne. Stoszowice, tel. 074/818-10-02 po 
godz. 15
VW TRANSPORTER T4: dach. Strzelin, tel. 071/392-34-08 
VW TRANSPORTER T4 : maska. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91
VW TRANSPORTER BUS : rozrusznik, moduł, pompa pa
liwa, nowa. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW TRANSPORTER T4: szyba czołowa, chłodnica, alter
nator, rozrusznik, wzmocnienie czołowe, lampy, zderzaki, 
felgi aluminiowe, amortyzatory i inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspomaga
niem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW TRANSPORTER T4 : drzwi przednie prawe, maska. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
VW TRANSPORTER do 1990 r.: drzwi przednie, drzwi 
boczne do podwójnej kabiny, zawieszenie przednie i tyl
ne, hak, pompa ham. oraz inst. gazowa (100 I), z doku
mentacją. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 
VW TRANSPORTER T4,2500 ccm, TDi: skrzynia biegów, 
stan b. dobry, mały przebieg, możliwy montaż. Wrocław, 
tel. 071/349-24-08. 0601/70-87-30 
VW TRANSPORTER T3 : drzwi przednie z szybami, klapa 
tylna. Zielona Góra, tel. 0603/05-83-72 
VW TRANSPORTER T4: maski, reflektory, zderzaki, fote
le, ćwiartki, boki, silniki 1.9 TD i 2.4 D. Zielona Góra, tel. 
0503/37-45-51
VW TRANSPORTER T2,1974 r., 1600 ccm: wszystkie czę
ści. Targoszyn, tel. 076/872-86-12 
VW TRANSPORTER T2,1980/90 r.: części silnika, głowi- 
ca, gażnik, sprzęgło, rozrusznik, pompa wtryskowa, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, szyby i inne. Lubin, tel. 
0607/53-29-96
VW TRANSPORTER, 1980/90 r.: skrzynia biegów 141 i 151. 
Wrocław, tel. 071/353-84-92, 0502/64-02-63 
VW TRANSPORTER, 1981 r.: wszystki części oprócz sil
nika, z demontażu. Ozimek, tel. 077/465-31-17 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, diesel: części 
silnika, części zawieszeń, drzwi przednie, części skrzyni 
biegów, turbina - 450 zł, skrzynia biegów (5). Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99
VW TRANSPORTER T2,1982 r.: silniki chłodzone pow., 
poj. 1600 ccm, 2000 ccm, kpi. z odprawą celną. Modła, tel. 
076/817-22-19, 0604/91-37-08 
VW TRANSPORTER T2, T3,1983 r.: silnik, chłodzony cie
czą, inst. gazowa i wiele innych. Wrocław, tel. 
0603/04-08-91
VW TRANSPORTER T2, 1986 r. siwy: skrzynia biegów, 
szyby kpi., klapa tylna z szybą, drzwi boczne, drzwi lewe i 
prawe, zderzaki, zawieszenia, koła, kanapa tylna (części 

_z demontażu), w cenie od 10 zł/szt. Ochla, woj. zielono
górskie, tel. 068/321-10-02, 0600/38-58-99 
VW TRANSPORTER T-2,1986 r., 1600 ccm, diesel: gło
wica silnika (hydro), wał, pompa olejowa, alternator, tłoki i 
inne.., tel. 0601/79-18-30
VW TRANSPORTER, 1986 r.: różne używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
VW TRANSPORTER T2,1987 r.: różne części z demon
tażu. Modła. tel. 076/817-22-19 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1600 ccm, diesel : silnik, 
możliwość sprawdzenia, sprzęgło i inne. Wrocław, tel. 
071/355-51-86, 0601/92-97-24 
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1900 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów, - 550 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
VW TRANSPORTER T2,1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, 
• 2.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm : drzwi, klapa 
tylna) przekł. kierownicy, wahacze tylne, piasty przednie, 
filtr pow. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
VW TRANSPORTER T4. 1991 r. 1.9, 2.4 D: zawieszenie 
przednie, amortyzatory, wahacze, drążki skrętne, spręży
ny, chłodnica. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
VW TRANSPORTER T4, 1991 r. : prawa, tylna ćwiartka, 
bębny, cylinderki, pompa hamulcowa, zamki, klamki, pod
nośniki szyb, zbiornik paliwa, drążki skrętne, węże gumo
we, zawieszenie tylne, lewarek. Wrocław, tel. 349-50-22 
VW TRANSPORTER T4, 1991/98 r.: felgi 15" z oponami 
oraz oryginalne kołpaki (4 szt.), - 650 zł. Legnica, tel. 
076/878-16-59 po godz. 18,0607/83-24-16 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel: drzwi, 
maski, klapy, zawieszenie, tapicerka, konsola, nagrzewni
ca, fotel, silnik, skrzynia biegów, półosie, wzmocnienie, 
zderzak, alternator, rozrusznik. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1992 r.: różne części. Le
gnica, tel. 0603/40-64-90
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel: czę
ści skrzyni biegów, zawieszeń, blacharskie i inne. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm : tylna klapa, 
drzwi boczne rozsuwane, zbiornik paliwa, półosie, podusz
ka pod skrzynię biegów. Targoszyn, tel. 076/872-86-12 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r.: belka pod silnik, drzwi 
lewe i prawe, kompresor klimatyzacji, taśma pod kierow
nicę. Złotoryja, tel. 076/878-64-36 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r., 86 tys. km, 2400 ccm, 
diesel : silnik. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 
0606/47-11-90
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzy
nia biegów, maska, drzwi,.zawieszenie, felgi, chłodnica, 
półosie, zawieszenie, zbiorniczki, szyby, lusterka, plastiki 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW TRANSPORTER T4.1993 r.: błotniki przednie, wen
tylatory, szyba przednia, kierunkowskazy, zderzak przed
ni nowy i starego modelu, halogeny, wzmocnienie przed
nie. wykładzina gumowa przednia, drzwi tylne prawe z 
szybą, hak, lampa przednia prawa. Legnica, tel. 
0607/18-10-88
VW TRANSPORTER T4,1994 r„ 2500 ccm, benzyna : sil
nik w całości lub na części, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0605/59-88-00
VW TRANSPORTER T4,1994 r!, 2400 ccm. diesel: pom
pa wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, 
wspomaganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, 
TD, części silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
VW TRANSPORTER T4,1994/96 r., 2500 ccm, TDi: kom
puter, kierownica z pod. powietrzną, webasto, pompa va- 
cum, drzwi przednie i przesuwane, rozrusznik, filtr pow., 
łapy i poduszki silnika, klamki, zamki, stacyjka z kluczami, 
ukł. wydechowy, półosie, elem. zawieszenia i amortyzato
ry, nowe fotele. Wrocław, tel. 0601/73-45-45 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 1900 ccm, diesel: waha
cze, piasty, przekł. kierownicy, drążki skrętne, silnik kpł., 
w całości lub na części, drzwi, tylna klapa, szyby, konsola. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04, 
0609/59-02-36
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: maska silnika. Wrocław, 
tel. 071/364-51-42, 0608/34-92-77 
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: felgi aluminiowe z opo
nami (5 szt.), - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/72-59-70 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, turbo D: chłod
nica, dach, szyby, elementy skrzyni biegów, webasto, pom

pa wspomagania, lampy, klapa tylna, drzwi i innerZ*elona 
Góra, tel. 0600/54-93*56 Ą
O VW TRANSPORTER CĄRĄVELLE, f997/00 r., 

2500 ccm, TDi i Multivan, 103,150 PS: silnik, 
w całości luĘ> na części, klimatyzacja, tapicer
ka,skrzynia biegów kpi., felgi aluminiowe i sta* 
lowe, komputery, maski, lampy, zderzaki, szy
by czarne, wahacze przednie i tylne, klapa, 
drzwi, podłużnice i inne. Lubin, tel. 
0601/34-41-73 84018151

VW TRANSPORTER T5. 1999 r„ 2500 ccm, TDi ^rzwi, 
klapa, zawieszenie, skrzynia biegów, kpi. blok. Lubin, tel. 
0605/36-49-90
VW VENTO : grill. Lubin, tel. 0600/38-75-65 
VW VENTO, 1800 ccm, turbo D i poj. 1900 ccm: sanki, wa
hacze, drzwi, lantpy, podsufitka, liczniki, półka tylna, ABS, 
oś tylna, szyberdach, silnik, amortyzatory, komputer, listwy 
dachowe, podłużnica, ukł. kierowniczy, podnośnik szyb 
elektr. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW VENTO : zderzak tylny - 100 zł. Zielona Góra, tel. 
0608/59-47-99
VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm : konsola, inst. elek
tryczna, licznik, drzwi tylne prawe, części silnika, zbiornik 
paliwa i inne. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
WARSZAWA SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, drzwi, zde
rzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
WARSZAWA: błotniki przednie nowe -100 zł/szt. Zgorze
lec, tel. 075/775-11-73
WARTBURG : błotniki przednie z nadkolami, lampy kpi., 
tłumik, docisk sprzęgła i inne. Gajków, gm. Czernica, tei. 
071/318-55-11
WARTBURG 353 : skrzynie biegów, klapa silnika, przed
nia ścianka nowego typu, piasty kół, rozruszniki, alterna
tory, szyby, uszczelki, kpł. koła i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/764-99-15
WARTBURG 353 W: nowe drzwi - 50 zł/szt., maska silni
ka - 30 zł, klapa tylna do kombi - 50 zł i inne z rozbiórki. 
Kłodzko, teł. 074/867-69-72, 868-77-53 
WARTBURG : różne części. Kłodzko, tel. 074/867-37-83 
WARTBURG : drzwi przednie tylne, opony oryginalne, 
nowe, układ kierowniczy, deska rozdz., zawieszenie przed
nie i inne. Kłodzko, tel. 074/647-38-40 
WARTBURG 353: maski, szyby, rozrusznik, zawieszenie. 
Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67 
WARTBURG : części blach., zderzaki, chłodnice, po re
moncie silnika, szyby i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
WARTBURG 353 : rozrusznik - 40 zł, głowica - 40 zł, wał 
korbowy, stan dobry - 60 zł, drzwi tylne uzbrojone, bez ko
rozji -10 zł, półośka - 25 zł, klapa tylna -10 zł, tylna szyba 
-10 zł. Sobin, gm. Polkowice, tel. 076/845-96-52 
WARTBURG 353 : części oblachowania. Wrocław, tel. 
071/373-14-32
WARTBURG 353: koło - 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-06 
WARTBURG 353 W, 1983 r.: silnik, stan b. dobry - 300 zł, 
Yozrusznik - 40 zł, alternator - 40 zł, chłodnica. Wołów, tel. 
071/389-57-66
WARTBURG, 1986 r. : różne części. Opole, tel. 
0502/43-45-04
WARTBURG 353,1989 r. biały: różne części z demonta
żu i nowe, błotniki przednie, lampy, ścianka przednia, 
chłodnica i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
WARTBURG 353,1990 r.: przednia i tylna klapa, przed
nia szyba, drzwi, szeroki tylny zderzak. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
WARTBURG GOLF: atrapa, chłodnica, reflektory, maska, 
zderzak, skrzynia biegów, półosie, rozrusznik, gażnik, apa
rat zapłonu, błotnik, przekł. kierownicy, przełączniki kie
rownicy, ceny od 5 zł. Wrocław, tel. 071/345-77*31 po godz. 
18, 0601/71-61-38
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : maska silnika, ścianka 
przednia i tylna z lampami, błotniki przednie i tylne, poszy
cie błotników, skrzynia biegów, głowica, półosie, rozrusz
nik, alternator, chłodnica, zderzaki, lampy, inne. Wrocław, 
tel. 071/337-24-19
WARTBURG GOLF, 1990 r.: wszystkie części z demonta
żu. Żary, tel. 0604/20-02-48
WÓZEK WIDŁOWY : opony (4 szt.. nowe) + felgi (6.00-9. 
D-83), • 100 zł. Ochła, woj. zielonogórskie, tel. 
068/321-10-02, 0600/38-58-99 
WÓZEK WIDŁOWY 611 : silnik prądu stałego, 2 kW, wir
nik, nowe, - 200 zł. Konradów, tel. 077/439-40-05, 
077/439-32-79, 0604/50-87-78 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR : pompa wtryskowa, 
nowa, nie używana, - 600 zł. Stradomia Wielka, gm. Sy
ców, tel. 062/785-13-05
WÓZEK WIDŁOWY BUŁGAR silnik Perkins, po remoncie, 
ze skrzyniŃ biegów. Wrocaw, tel. 071/367-92-62 
WÓZEK WIDŁOWY GPW : przystawka - łyżka o ład. 650 
kg, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0603/13-91-01 
ZAPOROŻEC: silnik, części mechaniczne, oprawki tylnych 
świateł, książka o naprawie. Wałbrzych, tel. 074/846-82-00 
ZASTAWA : skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, gaż
nik. Nowa Ruda, teł. 0609/39-51-67 
ZASTAWA 1100 : różne części. Zduny, tel. 062/721-11-24 
ZASTAWA 1100p, 1981 r., 1100 ccm : silnik po remoncie, 
skrzynia biegów, chłodnica i inne części z demontażu. Lu- 
tomia, tel. 074/850-29-79 po godz. 16 
ZIŁ 130G: części różne. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-63-55 
ŻUK : szyby, przednie zawiesz., most napędowy, plande
ka. ., tel. 076/844-92-76
ŻUK : błotniki przednie, - 25 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
ŻUK A-11: rama , zawieszenie przednie i tylne kpi. - 300
zł, kabina do lakierowania (drzwi, szyby) • 200 zł, opony, 3
szt., 15", oryginalne (Tarpan) - 300 zł. Lubin, tel.
076/871-93-46, 076/847-65-58
ŻUK : wał korbowy, nominalny, - 400 zl. Oleśnica, tel.
071/398-35-38
ŻUK A-11: 2 silniki, rama, do remontu kabina, skrzynia z
owiewką, skrzynia biegów i inne. Oława. teL
071/313-82-03, 0606/76-34-54
ŻUK : izoterma, stan dobry, - 400 zł. Sobótka, tel.
0607/66-04-91
ŻUK : plandeka ze stelażem, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/18-75-52 .
ŻUK: opony nieużywane, 4 szL • 600 zł, rama, silnik, skrzy
nia biegów /3/, inne części. Wrocław, tel. 071/352-96-48 
ŻUK: alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z 
kołem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z 
nowymi oponami. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
ŻUK: wał prosty (bez luzów na kardanach) • 120 zł, także 
do Nysy i Tarpana, możliwość montażu. Wrocław, tel. 
071/373-16-88
ŻUK : różne części. Wrocław, tel. 364-46-21, 
0601/89-93-14
ŻUK : silnik ♦ dokumentacja. Zielona Góra, tel. 
0609/58-79-41 .
ŻUK, 1973 r.: w całości lub na części, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-31-62
ŻUK, NYSA: wały główne, napędowe, szyby, przody, koła, 
rozrusznik, skrzynie 3-biegowe i inne, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0604/46-55-71
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

ARO, 1985 r. w całości lub na części, - 700 zł. Modlikowice, 
gm. Zagrodno, tel. 076/877-33-64 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi, -
1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
AUDI 80,1981 r. w całości lub na części • 1.100 zł. Pawłów, 
gm. Brzeg, tel. 077/416-56-35
AUDI 80 COUPE, 1983 r. w całości lub na części, bez prawa 
rejestracji, -1.000 zł. Kamienna Góra, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/42-95-79
AUSTIN MINI MK-II, 1977 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 
wersja limitowan, sportowe wyposażenie, • 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 0600/55-08-61
AVIA, 1987 r. skrzyniowy 5 x 2,4 on, na części, • 1.600 zł. 
Kępno. tel. 062/78144-74
BMW 315, 1981 r. spalony, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/39-48-15
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, w cało
ści lub na części, kpi. dokumentacja, • 1.200 zł. Wschowa, 
tel. 0606/64-50-85
BMW 318 i, 1984 r„ 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, halo
geny, el. reg. lusterka, spoiler, bez prawa rejestracji, -1.800 
zł lub zamienię na inny, może być droższy. Lubin, tel. 
0603/29-48-81
BMW 318 i, 1993 r., czarny metalic, el. otwierane szyby, el. 
otwierany szyberdach, poduszka pow., bez prawa rejestracji 
- 4.800 DEM. Wrocław, tel. 0503/96-79-19,0503/30-90-88 
BMW 320 i, 1981 r. spalony, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/39-48-15
BMW 320 i, 1986 r„ 2000 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, szy
berdach, 6-cylindrowy, bez prawa rejestracji, - 1.850 zł. Ja
wor, tel. 0607/20-95-06
BMW 324 d KOMBI. 1986 r.. 2400 ccm. diesel, złoty metalic. 
stan silnika i techn. b. dobry, bez prawa rejestracji, na białych 
tablicach, - 2.800 zł. Rawicz, tei. 0608/19-06-33 
BMW 525,1985 r., 2500 ccm, diesel, zielony, stan dobry, na 
białych tablicach • 2.000 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, • 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
BMW 735,1989 r., 200 tys. km, 3500 ccm, zielony metalic, na 
cz)Ści lub w caości, automatic, ABS, komputer, skóra, alum. 
felgi, wszystkie el. dodatki, szyberdach, stan b. dobry, na bia
łych tablicach • 4.500 DEM. Jelenia Góra, tel. 0609/14-94-69 
CHRYSLER VOYAGER VAN, 1989 r., 3000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, bogate wyposażenie, uszkodzona skrzynia 
biegów, w całości lub na części, stan b. dobry, na białych ta
blicach, - 4.000 zł. Lubsko, tel. 0605/06-64-98 
CITROEN AX, 1988 r.. 1100 ccm, benzyna na białych tabli
cach, stan dobry, - 1.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 
0603/69-08-71
CITROEN AX, 1988 r., 1400 ccm, srebrny metalic, w całości 
lub na części, stan b. dobry, na białych tablicach - 1200 zł. 
Wrocław, te|. 0606/49-47-39
CITROEN BX, 1991 r., 100 tys. km. 1400 ccm, benzyna na 
białych tablicach, • 2.700 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
CITROEN ZX, 1992 r.. 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy" dowód, - 4.200 zl. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 
071/348-34-78
DACIA, 1981 r. w całości lub na części, + części zapasowe i 
elementy blacharki, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-53, 
0503/87-67-17
FIAT 125p, 1976 r., 23 tys. km, 1481 ccm I rej. w 77 r., w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 06.2001 r., w całości lub na 
części, -120 zł. Wrocław, tel. 071/345-43-42 
FIAT 125p KOMBI, 198Ż r., 1500 ccm, biały, w całości lub na 
części, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/357-36-56 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, gruba kierownica, sze
roki zderzak, alternator, w całości lub na części, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/387-80-06
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, w całości lub na czę
ści, sprawny silnik, skrzynia biegów, alternator, nowy typ roz
rusznika, - 400 zł. Złotoryja, tel. 0606/11 -70-65 
FIAT 126p, 1982 r.. 600 ccm, żółty, w całości lub na części, 
wysokie przednie fotele (rozkładane), żarówki H4, wszystkie 
szyby, silnik sprawny, stan skrzyni biegów dobry, - 350 zł. 
Lubin, tel. 076/844-58-59
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm, biały, do remontu blach, z przo
du (spód), brak akumulatora, zarej., brak przeglądu, w cało
ści lub na części, kpi. dokumentacja (silnik, skrzynia na cho
dzie) - 250 zł. Namysłów, tel. 077/41944-25.0605/6041-88 
FIAT 126p, 1983 r.. 15 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
zarejestrowany, silnik z 1993 r., alternator. - 500 zł. Legnica, 
tel. 0604/84-68-91
FIAT 126p, 1983 r„ 652 ccm zarejestrowany, ważny przegląd, 
w całości lub na części, - 200 zł. Żagań, tel. 068/478-27-66 
FIAT 126p, 1983 r., 652 ccm, biały, w całości lub na części, 
stan dobry, sprawny, alternator - 400 zł. Lubin, tel. 
076/867-13-21
FIAT 126p, 1986 r. zarejestrowany, ważne OC, - 450 zł. Sza
lejów, tel. 074/868-74-52,0502/67-23-95 
FIAT 126p BIS, 1988 r., 70 tys. km, 700 ccm, czerwony, centr. 
zamek, alarm, w całości lub na części, -1.500 zł. Kalisz, tel. 
0503/03-49-13
FIAT 131,1981 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, na części lub w całości, inst gazowa, -1.500 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/324-48-04,0602/38-61-78 
FIAT RITMO, 1980 r., 1300 ccm w całości lub na części, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/357-36-56 po godz. 20 
FIAT RITMO, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan sil
nika i blacharki dobry, 5-drzwiowy. szyberdach, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, w całości lub na części, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/353-76-34,0609/16-96-85 
FIAT RITMO, 1985 r., granatowy, w całości lub na części, 
uszkodzona pompa wtryskowa, nowe opony na gwarancji, -
4.000 zł. Bielawa, woj. wrocławskie, tel. 0607/41-59-27 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, kolor 
morski metalic, ABS, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
deska digital, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, na białych tablicach • 2.500 DEM. Zielona 
Górą. tel. 0605/08-81-80
FIAT TIPO uszkodzony bok, - 170 zł. Kotowice, tel. 
071/316-45-56.071/359-10-64 
FORD ECONOVAN, 1989 r., 150 tys. km. 1400 ccm, benzy
na, granatowy, na części lub w całości, blaszak, hak, stan 
dobry, na białych tablicach. - 3.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0609/14-94-69
FORD ESCORT, 1980/90 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, silnik i skrzynia biegów (5) z 1990 r., w cało
ści lub na części, 5-drzwiowy, dużo wymienionych części na 
nowe. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-11-37 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, jasnokawowy, 
5-biegowy, stan dobry, bez prawa rejestracji, • 1.800 zł. Sie
kierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/85-99-93 
FORD ESCORT, 1984 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, wersja 
USA, w całości lub na części, nowe amortyzatory, akumula
tor na gwarancji, - 1.350 zł. Opole, tel. 077/454-38-06, 
0602/63-40-57
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan ideal
ny, bez prawa rejestracji, - 2.150 zł. Świdnica, tel. 
0607/24-38-41
FORD ESCORT, 1986 r., 1900 ccm, srebrny, spalony, kpi. 
dokumentacja, - 1.450 zł lub zamienię na inny uszkodzony 
lub sprzęt RTV. Wrocław, tel. 0609/53-39-39,071/344-32-81 
FORD ESCORT Ghia, 1986 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, bez prawa rejestracji, 
udokumentowane pochodzenie, -1100 zł. Zebrzydowa, tel. 
075/736-20-34
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan

tech. b. dobry, na białych tablicach, w całości lub na części, -
2.100 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD ESCORT GT. 1989 r.. 1900 ccm. czerwony, wersja 
amerykańska, uszkodzony, stan dobry, -1.100 zł lub zamie
nię na sprzęt RTV. Wrocław, tel. 0609/53-39-39 ° ••». 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 95 tys. km, 1600 ccm, EFi, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, centralny zamek, szyber
dach, welurowa tapicerka, nowy model, radio, na białych ta
blicach, stan idealny - 2.200 DEM. Zielona Góra, tel. 
0600/15-23-69
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm. diesel, biały. 3-drzwiowy, 
na białych tablicach, nowy model, - 3.700 zł. Świdnica, tel. 
0606/12-99-22
FORD RESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, pomarańczowy, w 
całości lub na części, -1.500 zł. Opole, tel. 0608/83-06-13 
FORD GRANADA SEDAN, 1983 r., 2100 ccm, diesel, biały, 
zarejestrowany, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 361-68-43, 
0605/07-09-33
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, beżowy me
talic, stan idealny, bez prawa rejestracji -1.700 DEM. Klucz
bork, tel. 077/413-14-57,0604/37-53-37 
FORD SCORPIO, 1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, EFi, nie
bieski metalic, stan idealny, bez wypadku, bez prawa reje
stracji -1.850 DEM. Polanica Zdrój, tel. 0600/21-51-66 
FORD SCORPIO, 1990 r., 170 tys. km, 2900 ccm. wtrysk, 
bordowy metalic, klimatyzacja, tempomat, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, automatic -1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 071/339-24-34
FORD SIERRA KOMBI. 1986 r., 2300 ccm. diesel, beżowy, 
stan b. dobry, -1.900 zł. Wrocław, tel. 0600/55-08-61 
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r.. 1800 ccm, wtrysk. CLX, bia
ły, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, zareje
strowany przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD TRANSIT, 1976 r., 2000 ccm, benzyna w całości lub 
na części, sprawny, -1.100 zł. Malczyce, tel. 071/317-95-71 
FORD TRANSIT, 1982 r., 2332 ccm, diesel, biały,.w całości 
lub na części, po remoncie kapitalnym silnika, nowe tłumiki i 
tuleje, • 4.000 zł. Milicz, tel. 0603/07-08-96 
HANOMAG F-45, 1978 r.. - 1.000 zł. Koźmin, tel. 
0609/20-09-57
HONDA CMC, 1990 r., 150 tys. km. 1500 ccm, 16V, niebie
ski metalic, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, 
uszkodzony tylny wahacz, stan dobry - 1.300 DEM. Jelenia 
Góra, tel. 0604/39-65-39
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny meta
lic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, - 5.700 zł, do uzgod.. Wro
cław. tel. 0601/70-17-36
HONDA PRELUDE, 1987 r., 1817 ccm. srebrny metalic, el. 
otw. szyberdach, wspomaganie, katalizator, w całości lub na 
części, bez prawa rejestracji, -1.900 zł... tel. 0603/34-17-45 
JELCZ 317 3W, 1980 r. wywrotka kpł., uszkodzony silnik, w 
całości, wyrejestrowany, - 4.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-34-35,0601/72-40-04 
JELCZ 640 3W STEYR mosty tylne z blokadą, uszkodzony 
silnik, brak skrzyni biegów, zarejestrowany, w całości, - 7.500 
zł. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
KAMAZ, 1981 r. w całości lub na części, - 8.000 zł. Pągów, 
tel. 077/419-56-80,0604/24-63-76 
KAMAZ 5320,1980 r., pomaradczowo-szary, przystosowany 
do przewozu zboża, podwyższone stalowa burty, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 7.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-29-33,0605/05-34-06 
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka oryginalna, w całości lub na 
części, bez silnika, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-71, 
0605/74-03-94
LADA po remoncie kapitalnym silnika, z osprzętem, w cało
ści lub na części, -1.200 zł. Jutrosin, tel. 065/547-48-04 
LADA 2105,1987 r., 1300 ccm. benzyna zdekompletowany, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
LADA 2107, 1987 r., 1300 ccm, granatowy, wersja fińska, 
uszkodzony silnik, zarejestrowany, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/372-54-49,0601/72-40-04 
LIAZ, 1991 r., turbo na poduszkach, w całości lub na części, 
- 5.500 zł. Miłkowice, tel. 0604/45-12-16
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MAN 19.321,1980 r. skrzyniowy, w całości lub na części, -
8.500 zł. Szklary Górne, gm. Lubin, tel. 0605/69-16-06 
MAZDA 323 GT, 1982 r., srebrny metalic, alum. felgi, brak 
przeglądu, stan b. dobry, - 2.300 zł. Zielona Góra, tel. 
068/322-46-80,0603/05-83-85 
MAZDA 323,1989 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny, kpi. - 900 zł. Markersdorf. tel. 0049/35-82-96-11-45 
MAZDA 626.1979 r., 170 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, el. 
otwierane szyby, model 85, do poprawek mechanicz- 
no-Uacharskich. zarejestrowany, na części, sprawny, - 2.700 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-15-39,0601/23-01-06 
MAZDA 626,1981 r., 2000 ccm, benzyna w całości lub na 
części, -1.200 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1984 r., 200 tys. km, 2000 ccm, bordowy, w ca
łości lub na części, uszkodzony przód, bez prawa rejestrami, 
- 900 zł. Kłodzko, fel. 074/647-59-33, po 20 
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, ciemno
granatowy, stan dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775-61-13
MERCEDES 126,1986 r., 244 tys. km, benzyna w całości lub 
na częśd, bez prawa rejestracji -1.000 DEM. Baborów, woj. 
opolskie, tel. 0606/40-59-15
MERCEDES 115,1972 r., 2200 ccm, diesel, biały, sprawny, 
stan dobry, -1.400 zł lub zamiana na Fiat 126p, Zastawa 1100. 
Świebodzice, tel. 0503/66-33-04 
MERCEDES 115 W, 1974 r., 2000 ccm, diesel nieco zdekom
pletowany, -1.100 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 123 kombi i sedan, zarejestrowane, w całości 
lub na części - 1.500 zł/szt. Wrodaw, teł. 071/363-40-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 16-17,1979 r. ciężarowy, na częśd, -10.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
MERCEDES 200115,1974 r. lekko zdekompletowany, doku
mentacja, -1.120 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
MERCEDES 200 123,1977 r., 2000 ccm pełna dokumenta
cja, stan silnika b. dobry, do remontu blacharki, brak przeglą
du i akumulatora, karoseria do remontu, w całości lub na czę
śd, - 2.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-09-74,0607/51-05-56 
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub na 
częśd, po wypadku, zarejestrowany, .twardŷ  dowód rejestra
cyjny, -1.550 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 207 BUS karoseria na kołach, - 600 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-00-49
MERCEDES 240 123 D, 1979 r. kpi. dokumentacja, zareje
strowany, • 1.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-20 
MERCEDES 280 SL116,1974 r., diesel, granatowy, na czę
śd. • 2.000 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
MERCEDES 280126,1986 r., 244 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, czarny metalic, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, cena
1.200 DEM. Baborów, woj. opolskie, tel. 0606/40-59-15 
MERCEDES 300123,1977 r., 3000 ccm, diesel, czerwony, w 
całości lub na częśd, - 2.000 zł. Bogatynia, tel. 075/774-17-41 
MERCEDES 308 D, 1986 r.. 3000 ccm, diesel, żółty, 5-biego- 
wy, plandeka, wzmocnione podwozie - 3.200 DEM. Wrocław, 
tel. 0607/55-33-23
MERCEDES 406,1976 r.. 2400 ccm. diesel. Kożuchów, tel. 
0605/40-88-73
MERCEDES 406.1976 r. sprawny. - 3.300 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0603/35-16-68
MERCEDES 500 126,1985 r.. 190 tys. km. 5000 ccm, srebr

ny metalic, bogata wersja, na białych tablicach, w całości lub 
na częśd, - 8.000 zł. Wrodaw, tel. 0503/92-70-00 
MERCEDES 813,1980 r., 6000 ccm na części, techn. spraw
ny, kabina po wypadku, • 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-73-07, 
0601/55-26-00
MERCEDES MB 100,1990 r., 2400 ccm, diesel w całości lub 
na części, - 5.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-67-41 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm. turbo D. szaro-zie- 
lony metalic, bez silnika, lekko uszkodzony przód, w całości 
lub na częśd, zarejestrowany w kraju, -1.100 zł. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
MITSUBISHI GALANT, 1984 r. w całości lub na częśd, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-40-47 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, brązowy metalik, 
po dachowaniu, stan silnika dobry, pełne wyposażenie elektr., 
kpi. dokumentacja, • 3.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0603/48-41-22
NISSAN BLUEBIRD, 1983 r., 2000 ccm, diesel w całości lub 
na części, -1.200 zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-77-52 
NISSAN MAXIMA, 1990 r., 3000 ćcm, benzyna, bordowy, kli
matyzacja, ABS, wszystkie el. dodatki, na częśd - 3.000 DEM. 
Jasień, tel. 068/372-27-38
NISSAN MICRA, 1987 r., 1000 ccm, benzyna, złoty metalic, • 
400 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
NISSAN SUNNY COUPE, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, bez 
prawa rejestracji, -1.400 zł. Wrodaw, tel. 0606/49-47-39 
OLTCIT CLUB, 1992 r., 45 tys. km, 1100 ccm, srebrny, w ca
łości lub na części, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, -1.200 
zł. Lubin, tel. 0607/10-25-26
OPEL ASCONAB, 1971 r. w całości lub na częśd, kpi. doku
mentacja, - 500 zł. Domaszczyn, gm. Długołęka, tel. 
0602/70-40-21
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na 
białych tablicach - 600 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
OPEL CORSA, 1990 r., 1200 ccm stan dobry, bez prawa re
jestracji, -1.000 zł. Lubin, tel. 0604/30-96-07 
OPEL KADETT, 1979 r., 180 tys. km; 1300 ccm, czerwony, 
bez silnika, w całości lub na części, zarejestrowany, bez prze
glądu, -1.620 zł. Wrodaw, tel. 336-10-17 
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm, zielony, stan dobry, bez 
prawa rej. + drugi silnik na części, stan blach, dobry, Gaz-Mu- 
scel M-461, terenowy, sprawne napędy, plandeka, dodatko
wo dużo częśd - 1.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, stan 
dobry, po 1986 r. Wambierzyce, tel. 074/871-92-51 po godz.20, 
0608/60-34-28
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, zielony,
3-drzwiowy, z urzędu celnego, bez prawa rejestracji, - 600 zł. 
Bolesławiec, tel: 075/734-74-36
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy,
4-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach, -1.750 zł. So
bieszów, tel. 0607/65-59-61
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, białe tablice, -1.600 
zł. Wołów, tel. 0503/58-78-38
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan dobry, na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-82 
po godz. 20
OPEL KADETT, 1988 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, wtrysk, stan dobry, .łezka", w całości 
lub na częśd -1.100 zł. środa Śląska, teł. 071/317-42-33 po 
godz.18
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, niebiesko-gra- 
fitowy, kubełkowe fotele, alum. felgi, model Tiffany -1.000 
DEM. Wrodaw, tel. 0607/55-33-23 
OPEL MANTA, 1973 r., 1200 ccm, zielony, do remontu bla
charki, brak silnika, • 1.200 zł. Pokój, tel. 0608/20-21-09 
OPEL OMEGA, 1987 r., 90 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebie
ski, automatic, centr. zamek, wspomaganie, bez prawa rej. w 
Polsce, na białych numerach rej. • 2.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-27-64
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, stan 
idealny, bez prawa rejestracji - 1.700 DEM. Kluczbork, tel. 
077/413-14-57,0604/37-53-37 
OPEL OMEGA, 1990 r. w całości lub na części -1000 USD. 
Opole. tel. 077/441-11-31
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, kość słoniowa, w całości 
lub na częśd, inst. gazowa, szyberdach, centralny zamek, 
alarm, wspomaganie kier, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-28-67.0601/57-38-14 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, szyberdach, 5-biegowy, techn. sprawny, kpi. dokumenta
cja, zarejestrowany w kraju, w całośd lub na częśd, -1.490 
zł. Sulechów, tel. 0605/38-74-03 
OPEL YECTRA. Dębno. tel. 0609/64-08-91 
OPEL VECTRA, 11800 ccm. El. mono odony. kpi, -1.200 zł. 
Strzelin, tel. 0503/05-05-48
OPEL VECTRA, 1991 r.. 1600 ccm, benzyna, wiśniowy,
4-drzwiowy, uszkodzony przód, na białych tablicach, - 2.250 
zł. Środa SI., tel. 0606/12-99-22 
OPEL YECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, zloty metalic, 
centralny zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
sprawny technicznie, na białych tablicach 1400 DEM. Wro
daw, tel. 0607/82-60-10
PEUGEOT 309,1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szy
by, alum. felgi, obniżony, ukł. wydechowy Remus, zachodnie 
tablice, atrakc. wygląd, - 2.850 zł. Wschowa, tel. 
0605/06-95-15
PEUGEOT 405 DRI, 1991 r., 160 tys. km. 1800 ccm, srebr- 
no-złoty metalic, el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, stan 
techn. b. dobry, w całośd lub na częśd, na białych tablicach -
2.500 DEM. Wrodaw, tel. 0604/05-56-89 
PEUGEOT 605,1990 r. po spaleniu przodu i konsoli, bez pra
wa rej., w całości lub na części - 1.700 zł. Syców, tel. 
062/785-23-37
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, szmaragdowy, po wypadku, 
uszkodzona przednia prawa część, zablokowane koło, inst. 
gazowa, po remoncie silnika (2 lata). - 750 zł. Jodłownik, tel. 
074/833-08-92
POLONEZ, 1989 r., 75 tys. km, 1500 ccm, AB silnik kpi., inne 
częśd, kpi. dokumentacja, • 800 zł. Jasień, tel. 0608/81 -74-38 
PONTIAC TRANS SPORT. 1991 r., 160 tys. km. 3100 ccm. 
benzyna, biały, automat, klimatyzacja, nowa tapicerka, 7-oso
bowy, technicznie sprawny, na białych tablicach, - 7.400 zł. 
Polkowice, tel. 0608/57-99-27
RENAULT 19, 1990 r., 160 tys. km. 1700 ccm. benzyna,
wtrysk, szary metalic, 5-drzwiowy, serwo, centralny zamek,
el. otw. szyby, szyberdach, zachodnie tablice, stan dobry, -
2.250 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15
RENAULT 25,1988 r., 210 tys. km, 2100 ccm, turbo D alum.
felgi, kpi., sprawny - 1.600 DEM. Markersdorf, tel.
0049/35-82-96-11-45
RENAULT 5,1981 r., 1100 ccm zarejestrowany, - 1.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-69:72.868-77-53 
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r., 1400 ccm, benzyna stan dobry, 
na częśd, -1.800 zł. Strzelin, tel. 0603/07-18-79 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r. po wypadku, na częśd. Legnica, 
tel. 0601/70-67-80,0601/84-47-11 
ROBUR, 1987 r.. diesel skrzyniowy + części zamienne, w 
całości lub na częśd, po wymianie tylnego mostu i wału na
pędowego, po regeneracji hamulców, - 2.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-03-36
ROBUR, 1990 r.. diesel sprawny, zarejestrowany, w całośd 
lub na części, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05, 
0502/55-96-64
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT MARBELLA, 1991 r., 900 ccm, czerwony, w całośd 
lub na częśd, stan dobry, na białych tablicach, -1.000 zł. Kro
sno Odrzańskie, tel. 0609/02-79-42 
SKODA 105 S, 1978 r., 45 tys. km, 1046 ccm, czerwony, w 
całośd lub na częśd, zarejestrowany, uszkodzony, stan silni
ka b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/373-06-50 
SKODA 105,1980 r. wcałośd lub na częśd + 2. Skoda 105 L

z 1982 oraz Skoda 120 L z 1980 r, - 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0600/10-24-99
SKODA 105 S, 1982 r., 1050 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
w całości lub na częśd, po remonde silnika (20 tys. km), hak, 
stan dobry, -1.200 zł. Złotoryja, tel. 0609/52-02-91 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
żółty, po wypadku, do remontu lub na części, uszkodzony 
przód, dach, drzwi przednie lewe, prawe, tył cały, - 2.600 zł. 
Głubczyce, tel. 077/485-66-88
STAR, 1980 r. chłodnia, stan dobry, agregat, do remontu lub 
na części, możliwość sprzedaży samej chłodni, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/390-97-03
STAR 200 3W, 1987 r., S-359 wywrotka 3-stronna, oryginal
ny, krótki, ład. 51, blok żeliwny, przegląd do 09.2001 r, - 5.900 
zł. Komprachdce, tel. 077/464-62-80 w godz. 18-21 
STAR 28,1978 r., SW-400, zielony, silnik Leyland, w całości 
lub na częśd, most tylny i skrzynia biegów Stara 200, - 4.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/873-61-65 
SUBARU LEGACY, 1990 r., stalowy, sedan, 4x4, porysowa
ny z boku, na białych tablicach - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-26-24
SUZUKI ALTO, 1988 r., 150 tys. km, 800 ccm, niebieski me
talic, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, stan b. 
dobry - 1.500 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 
SUZUKI CARRY, 1984 r., 984 ccm na części, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/795-44-91 po godz. 20 
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 150 tys. km, 1000 ccm, czerwony, w 
całośd lub na części, bez prawa rejestracji, stan dobry - 900 
DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 - 
SYRENA 105 LUX, 1983 r., 13 tys. km, 842 ccm, beżowy, 
dokumentacja, wyrejestrowany, w całości lub na częśd, sko
rodowane błotniki, stan podzespołów napędowych b. dobry, 
sprawny, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/357-08-91 
TALBOT HORIZON, 1983 r., 220 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, w całości lub na części, - 200 zł. Oława, tel. 
071/313-43-68 po godz. 19
TALBOT HORIZON. 1986/91 r., 1200 ccm. czerwony, : 
5-drzwiowy, skrzynia biegów (4), stan dobry, - 900 zł. Lubań, 
tel. 075/646-33-28
TOYOTA CELICA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, szyberdach, stan do
bry, -1.700 zł. Masłowo, gm. Dolsk, tel. 0604/84-18-55 
TOYOTACOROLLA KOMBI, 1983 r., 1800 ccm, diesel, czer
wony, bez wypadku, silnik do złożenia ♦ drugi silnik na czę
ści, bez dokumentacji lub z dokumentacją, z dopłatą, - 2.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-11-63,075/641-98-60 
TOYOTA HIACE, 1990 r., 200 tys. km, 2446 ccm. diesel, gra
fitowy metalic, uszkodzony, kpi. dokumentacja, techn. spraw
ne silnik i zawieszenia, uszkodzona górna prawa strona i lewy 
tylny narożnik, w całośd lub na częśd, • 9.500 zł. Góra, tel. 
065/543-49-94,0602/10-58-73 
TRABANT 601,1986 r., 65 tys. km, 600 ccm, benzyna, nie
bieski, techn. sprawny, stan dobry, w całości lub na części, - 
650 zł. Kostrzyca, tel. 075/718-32-13,0605/23-78-60 
VOLVO 240 KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, 
stan idealny, bez prawa rejestracji, w całości lub na części, -
1.600 zł. Kępno. tel. 062/781-02-60.0601/89-10-61 
VOLVO 244, 1980 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/88-14-62
VW CORRADO T3,1989 r., 169 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
granatowy, do połowy oszklony, stan b. dobry, - 6.200 zł. Bie
rutów. tel. 0608/87-03-34
VW GARBUS 1303,1973 r., 1300 ccm ham. tarczowe przed
nie, techn. sprawny, na białych tablicach - 2.500 zł. Żagań, 
tel. 0609/15-15-81
VW GOLF I w całośd lub na części, sprawny + drugi, rozbity, 
dużo nowych częśd, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/844-37-01 
VW GOLF 1,1981 r., 176 tys. km, 1500 ccm, diesel, żółty,
2-drzwiowy, bez korozji, na białych tablicach, silnik z odpra
wą celną, stan dobry, w całośd lub na cżęśd. Chojnów, tel. 
0602/88-08-99
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, biały, bez prawa 
rejestracji, -1.500 zł. Żagań. tel. 068/477-74-20 
VW GOLF II. 1985 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, auto
matic, stan b. dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Jelenia 
Góra. tel. 0605/04-96-43
VW GOLF, 1985 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika b. dobry, blacharki 
dobry, na białych tablicach -1.100 zł. Kościan, tel. 
0600/36-48-06
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, silnik z 
możliwością rejestracji, nadwozie bez możliwośd rej., z urzę
du celnego, • 2.600 zł. Oleśnica, tel. 0601/89-14-34 
VW GOLF II, 1985 r.. 170 tys. km. 1600 ccm. diesel, czerwo
ny, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.200 zł. 
Syców. tel. 0503/01-56-88
VW GOLF II. 1985 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, zadbany, nowe podzespoły zawieszenia, 
bez prawa rejestracji, stan techn. b. dobry, - 2.200 zł lub za
mienię. Wrodaw, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II. 1985 r.. 1600 ccm, benzyna bez prawa rejestra
cji, -1.500 zł. Żagań. tel. 068/477-74-20 
VW GOLF II. 1985/86 r.. 150 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, oryg. lakier, 5-drzwiowy, po wymianie zawiesze
nia, sprzęgła, amortyzatorów, nowy akumulator, bez prawa 
rejestracji, w całośd lub na częśd, stan techn. b. dobry, - 2.300 
zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II GTD. 1986 r., 1600 ccm. diesel, popielaty,
3-drzwiowy. stan dobry, bez prawa rejestracji, • 2.500 zł. Le
gnica. tel. 076/722-85-18
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km. 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, ABS, podwójne lampy, 
synchro, napęd 4x4, bez prawa rejestracji, na zachodnich 
tablicach - 2.500 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF II, 1986 r., 193 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błękit
ny metalic, stan b. dobry, 3-drzwiowy, niebieskie szyby, 5-bie
gowy, -1.500 zł. Łambinowice, tel. 077/431-12-86 po godz. 20 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, niebieski, w całośd lub na 
części. Świdnica, tel. 0603/55-45-22 
VW GOLF, 1986 r., 1800 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 5-biego- 
wy, sportowa kierownica i siedzenia, w caości lub na cz)Sci, 
bez mo>liwoŚd rejestracji, -1.700 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0603/34-43-48
VW GOLF II, 1987 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio- 
wy, bez prawa rejestracji • 1.300 DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0503/64-67-38
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 1.700 zł. Pokój, tel. 077/469-32-92, 
0605/46-70-39
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, 4-biego
wy, szyberdach, na białych tablicach, - 2.300 zł. Szklarska 
Poręba, tel. 0609/63-96-19
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, bez prawa rejestracji - 
800 DEM. Stary Lom 53a/4, gm. Chojnów, tel. 076/817-72-04 
VW GOLF II. 1988 r., 121 tys. km, 1600 ccm, benzyna, meta
lic, na białych tablicach, stan idealny, - 2.400 zł. Polkowice, 
tel. 0501/43-05-27
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, bez prawa 
rejestracji, w całośd lub na częśd, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/21-36-95
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, grafitowy meta
lic, bez prawa rejestracji, - 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 
0601/25-50-42
VW JETTA, 1981 r., 270 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całośd, I właśdciel, 5-biegowy, hak, do remontu 
blacharki, polska dokumentacja, w całości lub na częśd, -
2.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 
VW LT 28,1980 r. do remontu kapitalnego, zarejestrowany, w 
całośd lub na częśd, - 2.700 zh Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm. E stan b. dobry blacharki, 
szyberdach, uszk. silnik, w całośd lub na części, • 500 zł. 
Stare Drzewce, tel. 065/549-31-26 
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm polska dokumentacja, na 
części, -1.000 zł. Zielona Góra. tel. 0502/28-88-71

VW PASSAT KOMBI, 1981/82 r., 1600 ccm, diesel. - 2.200 zł. 
Miłoszyce, tel. 071/318-47-81
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, hak, RO, 
z urzędu celnego, bez prawa rejestracji, stanu dobry, -1.950 
zł. Bolesławiec, tel. 0502/20-66-10 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, wtrysk, czarny metalic, serwo, automatic, szyberdach, 
zachodnie tablice, stan dobry, - 1.450 zł. Wschowa, tel. 
0605/06-95-15
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, turbo D, granatowy, 5-bie
gowy, hak, bez prawa rejestracji, na białych tablicach, - 2.800 
zł. Rawicz, tel. 0608/19-06-33
VW PASSAT, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-61-13
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, niebieski, nowy 
model, inst. gazowa, hak, RO, oszczędny, bez wypadku, bez 
prawa rejestracji, - 5.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-44-11 
lub. 730-19-40
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 180 tys. km w całośd lub na 
części, z urzędu celnego, centralny zamek, wspomaganie 
kier., bez wypadku, szyberdach el. otwierany, -10.500 żł. Ple
szew, tel. 0602/51-27-95
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
Fox, zadbany, bez prawa rej. - 800 zł. Polkowice, tel. 
0607/19-90-66
VW POLO, 1984 r., 900 ccm uszkodzona prawa strona, w 
całości lub na części, bez prawa rejestracji, - 650 zł. Wro
cław, tel. 071/352-41-84
VW POLO KOMBI, 1985 r., 1035 ccm, benzyna, biały, bez 
prawa rejestracji, stan dobry - 600 DEM. Jawor, tel. 
0600/18-20-22
VW POLO KOMBI, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony, 5-biegowy, stan dobry, - 1.400 zł. Lubin, tel. 
0607/52-28-44
VW POLO COUPE, 1987 r., 1000 ccm, niebieski, techn. spraw
ny, bez prawa rejestracji, - 1.400 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-30-59,0607/19-48-79 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 95 tys. km, 1035 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 550 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0605/08-81-80
VW POLO, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, stan dobry, 
na białych tablicach - 450 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
VW POLO, 1992 r.: różne częśd, fotele, silnik. Ostrów Wlkp., 
tel. 0601/88-14-62
VW SCIROCCO 1,1979 r., 1600 ccm, czerwony, nie odpala 
silnik, w całości lub na części. - 1.500 zł. Piła, tel. 
0606/27-68-40
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1800 ccm. benzyna silnik chło
dzony płynem, skrzyniowy, oplandekowany, duża skrzynia, 
uszkodzony 4. bieg, zarejestrowany, • 3.800 zł. Sobótka, tel. 
071/390-34-35,0601/72-40-04 
VW TRANSPORTER T2,1982 r.. 140 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, biały, oszklony, alum. felgi, na białych tablicach, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Kobylin, tel. 0602/48-28-11 
VW TRANSPORTER T2,1989 r., 166 tys. km, 1600 ccm. die
sel, niebieski, 5-osobowy, do połowy oszklony, bez prawa, 
rejestracji, - 6.100 zł. Bierutów, tel. 0608/87-03-34 
WARTBURG w całości lub na części, -  400 zł. ., tel. 
0501/84-26-50
WARTBURG 353, 1983 r., 992 ccm, jasnoszary, w całości 
lub na częśd, szyberdach, hak, silnik po remoncie, - 500 zł. 
Góra, tel. 065/543-42-51
WARTBURG 353,1983 r., 1000 ccm, czerwony, spalony, kpi. 
dokumentacja, -150 zł. Prochowice, tel. 076/858-55-29 
WARTBURG 353,1984 r., niebieski, w ciągłej eksploatacji, 
stan techn. dobry, aktualny przegląd + OC, lekko uszkodzo
ny, w całośd lub na części, • 450 zł. Grabowiec, woj. zielono
górskie. tel. 0604/65-82-43
WARTBURG 353,1984 r., 901 ccm, biało-niebieski, uszko
dzone prawe drzwi, zarejestrowany, stan silnika b. dobry, nowe 
sprzęgło, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, w całości lub 
na części, - 450 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69 
WARTBURG 353,1988 r., kość słoniowa, - 400 zł. Węgrów, 
gm. Długołęka, tel. 071/398-79-07 
ŻUK, 2100 ccm, benzyna w całośd lub na częśd, oplandeko
wany, w trakcie montowania kabiny po remonde, stan silnika 
dobry (ciśnienie w cylindrach 11 barów), zarejestrowany, bez 
przeglądu, - 900 zł. Lubin, tel. 076/749-02-37 
ŻUK, 1984 r. w całości lub na częśd - 750 zł. Wołów, tel. 
071/389-43-13
ŻUK A-11B, 1987 r..., tel. 0606/72-80-14

STAROCIE
BMW 1502,1968 r., 1600 ccm, + drugi na częśd, - 8.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/327-41-74 po godz. 21,0607/17-99-33 
□ CHEYROLET BEL AIR, 1964 r., 5700 ccm, benzyna 

czarny, ładne elem. chromowane, odrestaurowany, 
nowa tapicerka, uszkodzona skrzynia biegów (au
tomatyczna), - 8.800 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
81012911

CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 nowy. lewy, tylny błotnik, pra- 
wy próg zewnętrzny, prowadnice, klapka wlewu paliwa, klamki, 
kpi. szyb z uszczelkami, kierownica, oryg. książka obsługi, 
prowadnice szyb, itp, - 650 zł.., tel. 0607/53-87-68 
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 kupię: nowe cylinderki i okla- 
dżiny ham., lampy tylne postojowe, lampki migaczy, kły przed
nie i atrapa chłodnicy. Wrocław, tel. 328-10-02 
FIAT 518,1938 r., 1100 ccm żółto-ziełony, nadwozie po od
budowie, po lakierowaniu w 98 r., środek do wykończenia, 
listwy ozdobne, stan silnika dobry, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/09-78-05
FIAT 600,1957 r., 600 ccm po remonde kapitalnym, po prze
glądzie. - 4.500 zł. Syców. teł. 062/786-13-41.0603/74-92-43 
FIAT SPORT, 1966 r. sprawny, zarejestrowany, - 2.500 zł. Sła
wa. tel. 068/356-64-11
FIAT 850 SPORT, 1967 r., 850 ccm czerwony metalik, po re
monde w 97 r, aluminiowe felgi, nowa tapicerka, halogeny, 
el. otwierane szyby, zarejestrowany, sprawny, - 2.800 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-56-33
FORD CONSUL, 1973 r., 79 tys. km, 2600 ccm, V6 automa
tic, wersja amerykańska, aluminiowe felgi, czarny dach, w 100 
% oryginalny, bez prawa rejestracji, • 2.600 zł. Bierutów, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/82-54-37 
FORD TAUNUS KOMBI. 1967 r.. 1700 ccm. -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/352-96-90
IFA F-9,1954 r. oryginały, blacharka do remontu + części. -
2.000 zł. Głuchołazy, tel. 0602/23-65-99 
KUPIĘ CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 : cylinderki nowe. 
okładziny ham.. lampy tylne postojowe, lampki kierunkowska
zów, .kł/ przednie, atrapa, chłodnica, drzwi przednie nowe. 
Wrocław, teł. 071/328-10-02
KUPIĘ SAMOCHÓD AMERYKAŃSKI najchętniej z dokumen- 
tami, krążownik szos, może być do remontu. Wrodaw, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 110,1967 r., 2000 ccm, diesel, szyberdach, ory
ginalne radio, zadbany ♦ dwa Mercedesy 110 z 1967 r. na 
częśd lub do remontu, -16.000 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
MERCEDES 170 V, 1949 r., 1700 ccm. benzyna kabriolet, 
roadster 2-osobowy, model sportowy, - 28.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0600/55-08-61
MERCEDES UNIMOG, 1969 r., 44 tys. km. 2200 ccm. benzy
na, 4x4, blokady, wersja wojskowa, oryginalny, stan b. do
bry. -12.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/58-51-25 
MGB CABRIO, 1967 r., 1800 ccm. 95 KM. oryginalny, bez 
wypadku, do sprowadzenia, stan b. dobry, - 25.800 zł. Żary, 
tel. 068/374-53-54.0604/17-51-23 
MOSKWICZ 400, 1955 r., 1100 ccm stan b. dobry, oryg.. 
sprawny, z dokum., garbus, koło na tylnej klapie • 6.800 zł 
oraz DKW RT-200, 1953 r. - 680 zł. Olszyna, tel. 
075/721-25-41
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MOSKWICZ 407,1962 r., 1200 ccm techn. sprawny, brak prze
glądu. - 3.000 zł. Zielona.Góra, tel. 0601/78-89-06 
OPEL. 1939 j.:do remontu, - 3.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-46-83,0503/69-03-88 
OPEL KADETT, 1969 r., sportowa wersja, tylne szyby przy
ciemniane, po remoncie, dużo części, • 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-42-14,0600/61-03-58 
OPEL KAPITAN, 1951 r., 2500 ccm, V6, w 90% oryginalny, 
model przedwojenny, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-23-17 
P-70,1958 r. dla kolekcjonera, jeden kompletny + drugi na 
części - 5.000 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/07-42-53 
PEUGEOT 304,1971 r., 1200 ccm, diesel + 2 silniki, -1.000 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-20-99 
PEUGEOT 403,1952 r. dobry do renowacji, - 2.300 zł. Wro- 
cławrtełr0f1/338=03::89r0603/80=52-14 
RENAULT, 1962 r. do remontu, • 1.500 zł. Gryfów ŚL, tel. 
075/781-46-12
SKODA MB 1000, 1965 r., 33 tys. km, 988 ccm, benzyna, 
stan dobry, zarej. do 10.04.2002 r., oryg. silnik i karoseria, 
zadbany, - 1.200 zł. ., gm. Nysa, tel, 077/439-81-89, 
0604/65-95-31
SKODA MB 1000,1967 r. stan b. dobry - 2.700 zł. Jawor, tel. 
076/870-25-41
VOLVO AMAZON, 1966 r., 40 tys. km, B-18 po remoncie ka
pitalnym, stan b. dobry, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 
068/327-32-60,0603/74-68-19 
WARSZAWA 223,1967 r., stan b. dobry, zapasowe części, -
2.200 zł. Nysa, tel. 077/433-07-02 
WARSZAWA 223,1968 r., 2120 ccm szara, garażowana, brak 
tylnych kół, akumulatora i alternatora, stan dobry, - 2.100 zł. 
Lubin, tel. 076/871-93-46,076/847-65-58 
WARSZAWA M-20 GARBUS. 1957 r., 2100 ccm w 100 % ory
ginalny, do malowania, sprawny, kompletna dokumentacja, -
5.600 zł. Opole, tel. 0602/82-54-37 
WARTBURG 312 KOMBI, 1962 r., 1000 ccm. otwierany dach, 
techn. sprawny, garażowany, części zamienne, - 3.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/81&-19-76, 0609/25-94-37 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00514 
www.autogielda.com.pl)
WARTBURG, 1968 r., szyberdach, RM, stan b. dobry, w cią
głej eksploatacji, - 800 zł. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 
ZASTAWA, 1965 r., 72 tys. km, 750 ccm, benzyna, po remon
cie kapitalnym, szyberdach, nowe wnętrze i tapicerka, kom
pletna dokumentacja + drugi silnik i inne części, - 2.200 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-74-96
ZASTAWA 750,1965 r„ 750 ccm, techn. sprawny, zadbany, 
kompletna dokumentacja + dużo części zamiennych, - 2.500 
zł. Jawor, tel. 076/871-02-05

POJAZDY  
SPECJALNE

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 STAR 285 K4,1984 r., 45 tys. km, 4500 ccm, 
S-530, do wywozu nieczystości płynnych, - 4.500 zł. Dzierżo
niów. tel. 0605/24-78-02
AUTOCYSTERNA, 1968 r. do przewozu paliw, 4500I, • 3.000 
zł. Jugów, tel. 074/871-81-75,0603/89-27-35 .
AUTOKEMPING FIAT DUCATO, 1983 r., 2000 ccm instala
cja gazowa, stan b. dobry, pełne wyposażenie wnętrza, 5 
miejsc do spania, kufry, bagażniki na narty, kajaki, rower •
14.200 zł. Jawor. tel. 0503/03-04-97 
AUTOKEMPING FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, benzy
na, zadbany, techn. sprawny, inst. gazowa, rozkładane łóżko, 
kuchenka, umywalka, lodówka 12/220 V + gaz, tropik, stolik, 
RM + kolektor i inne części zapasowe, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-43-07,0503/94-24-88 
AUTOLAWETA FIAT DUCATO. 1988 r. zarejestrowany jako 
specjalny, na kat. B. • 14.500 zł lub zamienię na inny. Świebo
dzice, tel. 0607/57-80-43
AUTOLAWETA MERCEDES 1213, 1976 r., 5800 ccm, die
sel, ład. 61, dźwig pozakabinowy, palpinger, - 20.000 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 0601/08-00-86 
AUTOLAWETA VW LT, 1982 r., 2400 ccm, diesel 5-osobowa 
kabina, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0609/29-06-06 
BECZKOWÓZ JELCZ 325,1982 r. poj! 10 m3 - 30.000 zł + 
VAT. Strzelin, tel. 071/392-37-24 po godz. 20 
BECZKOWÓZ KAMAZ, 1979 r. poj. 8 m3 - 20.000 zł + VAT. 
Strzelin, tel. 071/392-37-24 po godz. 20 
BETONOMIESZARKA JELCZ 317,1983 r. po remoncie ka
pitalnym, poj. gruszki 6 m3, stan idealny, -16.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0603/92-82-50
BETONOMIESZARKA ROMAN, 1980 r. poj. gruszki 5,5 m3,
- 20.000 zł. Jawor, tel. 076/870-57-13 po godz. 18 
BETONOMIESZARKA STAR, 1981 r., SW-400 nowa hydrau
lika, stan b. dobry, wspomaganie, ham. i sprzęgło pneuma
tyczne, po remoncie mostu i resorów, kabina stan b. dobry, z 
fotelami od Opla, szaro-żółty - 25.000 zł lub zamienię na Ka- 
maza, wywrotkę - do 15.000 zł. Legnica, tel. 0604/75-65r24 
BETONOMIESZARKA STAR 200,1988 r., 5800 ccm, diesel, 
poj. gruszki 2 m3, techn. sprawna, po remoncie, - 4.500 zł. 
Groblice, tel. 071/311-54-14,0501/74-74-27 
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan techn. i wi
zualny b. dobry, -15.000 zł+VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan b. dobry, po 
remoncie, -18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871 -28-29, 
0603/71-67-11
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1988 r. stan techn. b. 
dobry, gotowa do pracy, • 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r., stan b. dobry, po 
remoncie, stan opon dobry, • 34.000 zł + VAT. Nowa Ruda. 
tel. 0607/42-45-35
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r. stan b. dobry, po 
remoncie, - 30.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871 -28-29, 
0603/71-67-11
CIĄGNIK BALASTOWY TATRA, 1989 r. stan b. dobry, 
wzmocniony silnik, dwie turbiny, 360 KM, + przyczepa 16-ko- 
łowa, podwójne wózki z agregatami, nośność 40 ton, - 56.000 
zł. Wrocław, tel. 071/316-86-26 po godz. 20,0608/46-42-28 
□ CZĘŚCI DO KOPAREK NOBAS 1233/32 631/32: czę

ści nowe i używane, po regeneracji • od 100 zł. Lu* 
bin, tel. 076/844-92-42,0606/27-55-78 84016281

DŹWIG na podwoziu samochodowym, 101,161,401,631,80 
t, ważny dozór techniczny, stan b. dobry, - 32.000 zł. Szyma- 
nowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
DŹWIG GROVE TM-650,1974 r„ udźwig 651, do remontu. •
30.000 zł. Mietków, tel. 071/316-91-98,0607/54-65-95 
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry. -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG HYDROS 40T, 1983 r. stan b. dobry, udźwig 401, peł
na dokumentacja dozorowa, -120.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG IFAAD07,1988 r., stan b. dobry, udźwig 7 ton, cze
skie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 20.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG KRAZ udźwig 16 t, - 12.750 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-77,0603/35-96-46 
DŹWIG POLAN ZK-161 stan b. dobry, udźwig 161, książka 
dozorów, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0501/10-60-51 
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 RDK160,1986 r. samojezdny, linowy, udźwig 25 ton,
- 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-86-26 po godz. 20. 
0608/46-42-28

DŹWIG RDK 200,1990 r. samojezdny, linowy, udźwig 25 tonr 
• 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-86-26 po.godz. 20, 
0608/46-42-28
DŹWIG STAR 29 A, benzyna stan dobry, -1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/319-62-78 po godz. 20 •
DŹWIG STAR 660, benzyna, 6,31, sprawny, brak dozoru tech
nicznego, - 4.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 
0605/25-59-60
DŹWIG STAR 660 ZSH, 1968 r., 4680 ccm. benzyna, 6.3 t, 
kratownicowy, z wysięgiem 7-10-13 m, techn. sprawny, czę
ści zamienne, - 6.500 zł. Kadłub, tel. 077/463-62-03, 
0602/68-61-54
DŹWIG STAR 660 ZSH6,1973 r., 17 tys. km, 4680 ccm na 
części, udźwig 6300 kg, po remoncie, 3 napędy, wysięg 13 

-ra,.».5J0Q4UCoraprachcicertel.-077/464=73̂63 w-godzJ8*2-1 - 
DŹWIG STAR 660 ZSH6, 1973 r., 17 tys. km. 4680 ccm. 
udźwig 6.31. 3 napędy, po remoncie, stan dobry, wysięg 13 
m, wys. podnoszenia 13 m, - 5.800 zł. Komprachcice, tel. 
077/464-62-80 w godz. 18-21
DŹWIG STAR 660,1978 r. udźwig 6,31. - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/89-29-34
DŹWIG STAR ZSH, 1968 r. udźwig 6 ton, dł. wysięgu 7.10 i 
13 m, technicznie sprawny, • 6.500 zł oraz części. Kadłub, tel. 
077/463-62-03,0602/68-61-54 
DŹWIG TATRA AD 28,1988 r. udźwig 28 ton, stan idealny, •
92.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
DŹWIG TATRA 148 AD 16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, -
30.000 zł + VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35
DŹWIG TATRA 148 AD 20.1982 r. stan b. dobry, udźwig 201, 
pełna dokumentacja dozorowa, • 50.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, •
45.000 Zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35
DŹWIG TATRA 148 BUMAR18101,1985 r. 6x6, po remon
cie. - 50.000 zł. Czechy, tel. 0042/06-02-13-31-23 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r. teleskopowy, udźwig 281. 
wysięg 32 m. po remoncie, - 110.000 zł. Czechy, tel. 
0042/06-02-13-31-23
DŹWIG TATRA 815,1990 r. teleskopowy, nadstawka Bumar, 
udźwig 201, -110.000 zł. Czechy, tel. 0042/06-02-13-31-23 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pra
cy, - 85.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 28T, 1990 r. stan b. dobry, udźwig 28 

-1, wysięg 34 m, pełna dokumentacja dozorowa, -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 201, 
pełna dokumentacja dozorowa, - 90.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11
□ GASTRONOMICZNY PEUGEOT J5,1993 r., 2500 

ccm, diesel do pieczenia I sprzedaży kurczków z 
rożna, wsad jednorazowy 49 szt, rożen ceramicz
ny, gazowy, pełne wyposażenie, atest sanepidu, 
stan b. dobry, • 30.000 zł. Leszno, tel. 0601/84-82-90 
25000211

KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po remon
cie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do równania, -
21.000 zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 0603/71-67-11 •* 
KOPARKA ATLAS 1302.1982 r. kołowa, waga 131. łyżka do 
kopania 0,8 m3, ramię do monobloku, nowe opony, - 28.000 
zł + VAT., tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
KOPARKA ATLAS 1302,1982 r. łyżka o poj. 0,8 m3, techn. 
sprawny • 27.000 zł. Mirosławice, gm. Sobótka, tel. 
071/346-13-36,0601/85-44-35
□ KOPARKA ATLAS 1602,1985 r. kołowa, nie eksplo

atowana w kraju, stan b. dobry, silnik Deutz, łyżka 
1 m3, waga 17 ton, lemiesz, - 43.000 zł + VAT. Choj
nów, tel. 0606/78-08-04 84017701

KOPARKA ATLAS 1304, 1991 r. koowa, waga 13 ton, 
S-Deutsch, • 59.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-00-31, 
0049/17-15-22-56-68
KOPARKA BENMAC 308 R, 1991 r. koowa, y>ki: podsijbier- 
na i obrotowa, 5800 mtg, - 36.000 zł. Sulechów, tel. 
068/385-00-31,0049/17-15-22-56-68 
KOPARKA BH-101,1984 r. stan b. dobry, łyżka 1,5 m3, na 
gąsienicach, • 20.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOPARKA DH-112,1984 r. silnik Zetor, kołowa, 4x4, -14.000 
zł. Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 0600/12-87-57 
KOPARKA E 5015,1984 r. gąsienicowa, prod. rosyjskiej, stan 
b. dobry, po remoncie, łyżka 0.8 m3, - 24.000 zł + VAT. Oława, 
tel. 071/313-82-64
□ KOPARKA FUCHS 713,1984 r. 4WD, hydraulika, 

wyjście na młot, waga 181, stan idealny, dżojstiki, •
35.000 zł., tel. 071/311-42-98, 0501/63-15-89 
02026391

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 b. dobry, - 12.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-13-43 w godz. 7-15
KOPARKA LIEBHERR 921,1980 r. poj. łyżki 1 m3, gąsieni
cowa, gotowa do pracy, - 20.000 zł + VAT. Zimna Woda, tel. 
076/818-73-83,0605/23-87-66 
KOPARKA LIEBHERR 921,1983 r. łyżka 0,8 m3, gąsienico
wa, - 30.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
KOPARKA LIEBHERR 912,1990 r. gąsienicowa, łyżka 1,3 
m3, - 56.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52 t
KOPARKA NOBAS 623 diesel, dużo nowych części (2 silni
ki, siłowniki, węże, koło zębate), łyżka 0.6 m3, do sprowa
dzenia z Niemiec, 2 szt, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
KOPARKA NOBAS, 1980 r. gąsienicowa, dużo nowych cźę-
ści, - 12.000 zł. Wygnanów, gm. Małogoszcz, tel.
041/385-37-16,0604/19-75-21
KOPARKA NOBAS UB 632,1988 r. gąsienicowa, łyżka 0,6
m3, - 19.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,
0602/30-50-52
KOPARKA NOBAS 632,1990 r. gąsienicowa, łyżka podsię
bierna 0.6 m3, stan b. dobry. -18.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0502/43-39-39
KOPARKA NOVA, 1980 r. gąsienicowa, dużo nowych czę
ści, - 12.000 zł. Wygnanów, woj. świętokrzyskie, tel. 
041/385-37-16,0604/19-75-21 
KOPARKA O&K MH 4,1977 r. kołowa, stan idealny, - 25.000 
zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-17-44 
KOPARKA O&K, 1989 r. gąsienicowa, 261, łyżka 2 m3, na 
dżojstikach, po remoncie, - 57.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-07-55,0605/07-59-12 
KOPARKA O&K MH5,1993 r. kołowa, PMS, łyżka 1 m3, waga 
18 t, • 64.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
KOPARKA STAR 66,1970 r. linowa, stan b. dobry, Jebiotka” 
- 4.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-20-81 
KOPARKA STAR 660 K-407,1978 r. stan koparki i samocho
du b. dobry, gotowa do pracy, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-20-85
KOPARKA STAR 660 K-407-13,1979 r., 41 tys. km przed- 
siębiema i podsiębierna, wciągarka, napęd na 3 osie, silnik 
diesla typu C-360, nowy, nowe siłowniki, nowe opony, dużo 
części zap, • 15.000 zł. Lądek Zdrój,-tel. 074/814-60-35 
KOPARKA WARYŃSKI K-606 gąsienicowa, techn. sprawna, 
-18.000 zł. Żórawina, tel. 0601/96-14-54 
KOPARKA WARYŃSKI K 606,1983 r.,.-19.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1985 r., diesel, szerokie gą
sienice, stan b. dobry, • 25.000 zł + VAT. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-47-07,0605/25-59-60

KOPARKA WARYŃSKI K-621,1986 r. stan dobry, - 36.000 
zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601756-39-28 
KOPARKA WARYŃSKI K-612,1992 r.stan idealny, oryginal
ny lakier, przebieg 2.000 mtg, • 62.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 -
KOPARKA WARYŃSKI, 1993 r., diesel na Starze 266,3 na
pędy, po remoncie kapitalnym, gotowa do pracy, - 22.500 zł 
lub zamienię. Namysłów, teł. 0602/82-54-37 
KOPARKOŁADOWARKA stan b. dobry, gotowa do pracy, -
25.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-62-60 
KOPARKOŁADOWARKA stan b. dobry, gotowa do pracy, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-29-12 
KOPARKOŁADOWARKA CATERPILLAR 428 II, 1991 r., 
Perkins żółta, stan techniczny b. dobry, 4x3, teleskop, łyżka 
-przednia, widły otwierane,-waga&200 kg,—58.000 zł.-Mysła- 
kowice, tel. 075/643-94-44,0502/55-90-51 
KOPARKOŁADOWARKA FERGUSON, 1984 r. 4x4, dzielo
na łyżka z przodu, - 32.000 zł. Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 
0600/12-87-57
KOPARKOŁADOWARKA JCB, 1980 r., - 18.000 zł + VAT. 
Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-17-44 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX, 1988 r. łyżka otwiera
na 1 m3, teleskop, 4 nowe opony, - 48.000 zł. Wiązów, tel. 
0604/93-72-70
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX, 2000 r., 80 kM, napęd 
4WD, przebieg 350 mtg, stan b. dobry, -162.000 zł lub przej
mę leasing. Świebodzice, tel. 074/854-05-95,0601/72-24-77
□ KOPARKOŁADOWARKA KRAMER 416,1987 r. 4x4, 

widły, szybkozłącze, łyżka otwierana z bocznym 
wysypem • 37.000 zł, ładowarka czołowa, 96 r. Ca
terpillar, łżka 2,5 m2, waga 14.500 kg, koparkołado- 
warka, ramie hydrauliczne, 86 r., głębokość kopa
nia 4 m, 48 m3 • 36.000 zł, ładowarka czołowa Ha- 
nomag waga 61, łyżka 1 m3 • 26.000 zł, wózek wi
dłowy,. udźwig 3,5 t • 9.000 zł, Wrocław, tel. 
071/339-79-60,0604/57-56-09 02027121

□ KOPARKOŁADOWARKA ŁK-1,1986 r. stan idealny, 
po remoncie kapitalnym, - 23.000 zł., tel. 
071/311-42-98,0501/63-15-89 02026401

KOPARKOŁADOWARKA MF 50B, 1980 r. silnik Perkins, łyż
ka przednia dzielona, 2 łyżki do kopania • 30,60 cm, stan b. 
dobry, sprowadzona z Belgii + koparka na części - 5.000 zł, -
24.000 zł + VAT. Grodków, tel. 0601/18-89-26 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1976 r. stan dobry,
- 25.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-62-60 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1978 r. stan dobry, 
-15.000 zł. Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 0600/12-87-57 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, - 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT-162,1989 r. mało 
używana, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, • 29.000 
zł. Stoszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOŁADOWARKA SCHAEFF SKB 600,1982 r. stan 
b. dobry, łamana łyżka dzielona, napęd elektro-hydrauliczny,
- 29.000 zł.., tel. 077/431-26-67 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1982 r. typ rolniczy, po 
remoncie silnika w 98 r., od 1,5 roku nie eksploatowana - 5.500 
zł + dużo części zapasowych. Głębowice, tel. 071/389-06-35 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1984 r., typ budowla
ny, po remoncie silnika i skrzyni biegów, -12.500 zł. Wscho
wa, tel. 0604/22-43-54
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan b. dobry, 
-14.000 zł. Czernica, tel. 071/318-01-91 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r„ stan b. dobry, 
kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, stan 
techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 
0607/42-45-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1989 r. typ budowla
ny + zapasowe części, 2 łyżki do kopania, stan b. dobry, •
11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/47-32-78
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Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, W -W 00

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ BX-025, 1989 r., die
sel, stan techn. dobry, I właściciel, komplet łyżek, stan opon 
dobry, -13.000 zł (wtym VAT). Strzegom, tel. 074/855-46-83 
KUPIĘ ASENIZACYJNY JELCZ poj. beczki 6,0001 lub 7,000 
I, diesel. Wrocław, tel. 0604/85-91-02 
KUPIĘ ASENIZACYJNY STAR poj. beczki 6,0001 lub 7,0001, 
diesel. Wrocław, tel. 0604/85-91-02 .
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA Ł-2, L-200, L-201 Stalowa 
Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75/fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PIASKARKĘ do zimowego utrzymania dróg. Lwówek 
śląski, tel. 075/782-41 -98,0503/1-2-58-59 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 16-40 t, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY GPW lub podobny, o ład. ok. 2.5 
t, w cenie do 7.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-06-67 
ŁADOWARKA z silnikiem DT, prod. ZSRR, -15.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-48-50,0501/34-00-55 
ŁADOWARKA CAT, 1991 r. dwie łyżki: 2 m3 i 3.5 m3, auto
matycznie zapinane, stan b. dobry, - 57.000 zł. Legnica, tel.. 
076/755-39-55,0605/07-59-12 
ŁADOWARKA FADROMA EUROP L500 czołowa, stan b. 
dobry, -12.000 zł. Kalisz, tel. 062/751-79-20,0502/01-59-38 
ŁADOWARKA FADROMA ŁK 1 techn. sprawna, w ciągłej 
eksploatacji, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-30, 
071/333-74-10
ŁADOWARKA FADROMA L 220 po remoncie kapitalnym, 
gwarancja 6 miesięcy, - 124.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-42-79,0601/78-83-27 
ŁADOWARKA FADROMA L 200 po remoncie kapitalnym, 
gwarancja 6 miesięcy, - 109.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-32-67,0601/78-83-27 
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 ŁK-1,1978 r. nowa kabina, stan 
dobry, - 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-11-10 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200, 1980 r. w ciągłej eksplo
atacji, stan b. dobry, • 38.000 zł.., tel. 071/393-93-84 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200,1986 r. w ciągłej eksplo
atacji, stan b. dobry, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-81 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-201,1990 r., • 49.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/58-42-93
ŁADOWARKA FORTSCHRITT T174,1986 r., -10.000 zł.., 
tel. 071/393-93-91
ŁADOWARKA HANOMAG R-16-66L, 1973 r. kołowa, 18 t, 
uszkodzony silnik, w całości lub na części, -18.000 zł + VAT. 
Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-17-44 
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, poj. łyżki 2 m3, widły, silnik 6-cylindrowy Perkins, przy
gotowana do pracy, - 32.000 zł ♦ VAT. Zimna Woda, tel. 
076/818-73-83,0605/23-87-66 
ŁADOWARKA HANOMAG 66,1987 r. łyżka 4 m3, czołowa, -
66.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52

ŁADOWARKA JELCZ MPS-201,1991 r. ład. 2 m3, w ciągłej 
eksploatacji, - 22.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 0603/06-03-03, 
0606/26-57-02 . : i
ŁADOWARKA KAELBLE SL20,1991 r. waga 22 t, łyżka 4 
m3, - 83.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
ŁADOWARKA KNB-250,1984 r., stan b. dobry, łyżka 4.5 m3, 
sterowanie dżojstikiem, stan opon dobry, - 45.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA KNB-250, 1988 r. po kapitalnym remoncie, 
nowe opony, łyżka 4 kubiki, - 45.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA KNB-250,1993 r. stan b. dobry, łyżka 4,5 m3. 
klimatyzacja, - 50.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/874*28-29,0603/74-6744-~
ŁADOWARKA MASSEY-FERGUSON 65, 1963 r. czołowa, 
kolor czerwony, - 8.500 zł. Niegosławice 31f, tel. 
068/378-18-42
ŁADOWARKA MASSEY-FERGUSON 400,1985 r. gąsieni
cowa, waga 131, otwierana łyżka, zrywaki, - 36.000 zł + VAT., 
tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
ŁADOWARKA MZG 40, 1989 r. czołowa, 3500 mtg, mało 
motogodzin, technicznie sprawna, kabina, • 15.500 zł,., tel. 
0605/07-59-12
ŁADOWARKA O&K, 1986 r. kołowa, typ L5, łyżka 0,8 m3 ła
mana, silnik DEUTZ, stan b. dobry, - 23.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-11-72,0602/15-87-96 
ŁADOWARKA SENEBOGEN, 1980 r., do złomu, 2 chwytaki 
pięciopalczaste, podnoszona kabina, wyjście na elektroma
gnes, - 38.000 zł. Mietków, tel. 071/316-91-98,0607/54-65-95 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L 31 po naprawie głównych 
podzespołów, techn. sprawna, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-30,071/333-74-10 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł 34 po remoncie kapital
nym, gwarancja 6 miesięcy, • 165.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-32-67,0601/78-83-27 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-35,1987 r. po remoncie, 
-120.000 zł. Polkowice, tel. 076/84546-83,0503/69-03-88 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1987/92 r. po remon
cie, stan techniczny b. dobry, • 75.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA UN 053, 1989 r. stan b. dobry, • 14.000 zł. 
Tuplice, tel. 0604/85-94-28
ŁADOWARKA UTB 650,1978 r.. diesel ciągnik kołowy z ła
dowarką czołową, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, •
9.500 zł. Lubin, tel. 076/846-88-30 po godz. 18 
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986 r. po kapitalnym remon
cie, nowe opony, łyżka, 3.5 kubika, - 75.000 zł+VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA WIDERMAN, 1991 r. kołowa, 3000 mtg, łyżka 
1 m3, widły hydraulicznie zamykane, silnik Perkins 4-cylin- 
drowy, stan b. dobry, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/722-39-56, 
0605/07-59-12 -
ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 m3, 
widły, - 42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
MAN 26.291,1988 r. 3-osioway, „hakowiec’ do dużych kon
tenerów, 6x6, resor + .szczypce’ do otwierania pojemników, •
70.000 zł. Starogard Gdański, tel. 0600/63-21-93
□ MINIKOPARKA, 1995 r. gumowe gąsienice, 3 łyżki -

27.000 zł, koparka Liebher 921,86 r., kołowa, waga 
201 • 28.000 zł, zamiatarka uliczna, Volvo, szczotki, 
odkurzacz i inne wyposażenie, minirozładowywar- 
ka do masy asfaltowej, część robocza 2,5 m, 89 r. 
oraz inne maszyny budowlane, drogowe, walce, 
równiarki, spycharld i różnego, rodzaju maszyny, 
nietypowe. Wrocław, tel. 071/339-79-60, 
0604/57-56-09 02027111

MINIKOPARKA PEL-JOB, 1988 r. 3 łyżki, wyjście na młot, gł. 
kopania 3.7 m, stan idealny, - 17.000 zł. Głogów, tel. 
0601/83-74-52
MINIKOPARKA PEL-JOB, 1991 r. z młotem, 2 łyżki, w pełni 
sprawna technicznie, kabina, • 20.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-07-55,0603/66-10-51,0605/07-59-12 
MINIŁADOWARKA GEHEL łyżka 0,8 m, silnik Perkins 3-cyl., 
waga 1420 kg -15.000 zł.., tel. 076/866-07-55,0605/07-59-12
□ NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH prod. polskiej 

I zachodniej. Remonty bieżące i kapitalne. Sprze
daż używanych i nowych wózków widłowych. Na
prawy wózków paletowych, pomp hydraulicznych, 
rozdzielaczy. Naprawy koparek. Wrocław, tel. 
0604/24-69-52, 071/322-95-83, 071/329-73-09 
80008061

OSPRZĘT DO KOPARKI - młot hydrauliczny, - 4.000 zł. Wo
libórz, ter. 074/872-12-68
PŁUG DO ODŚNIEŻANIA PO-76 do Jelcza, Liaza. Kamaza, 
stan b. dobry, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/885-52-01 
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIA MP13-2,1986 r. dozór UDT, 
zarejestrowany, - 31.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30, 
0601/78-78-15
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIA MP 13-2,1987 r. wys. podno
szenia 13 m, udźwig 225 kg, z dozorem technicznym, • 19.000 
zł + VAT. Polkowice, tel. 076/847-92-77 
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIA A31, 1990 r. wysięg 12 m, 
stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 26.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/63-12-95
PODNOŚNIK KOSZOWY MAN 81-50 WT-250 teleskopowy, 
książka dozoru technicznego, po remoncie w Niemczech, wys. 
podnoszenia 24 m, do sprowadzenia z Niemiec, -88.000 DEM 
+ cło i transport. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
PODNOŚNIK KOSZOWY MULTICAR M-24,1991 r. stan b. 
dobry, wysięg 10 m, - 18.000 zł '% VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN. 1992 r. udźwig 2,5 t. hy- 
drauliczny, -17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
POLEWACZKA LIAZ. 1985 r. uszkodzony węzeł, stan śred
ni, bez przeglądu, - 3.000 zł. Brzeg Dolny, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/82-36-85
POMOC DROGOWA AYIAA31,1984 r. po remoncie w 1999 
r., wciągarka, wspomaganie ukł. kierowniczego, uchylana 
kabina, na kat. B prawa jazdy, - 10.000 zł. Góra, tel. 
0603/77-5041
POMOC DROGOWA FORD CARGO, 1984 r., 4200 ccm żół
ty, platforma francuska, podnoszona, wciągarka el., po remon
cie kapitalnym silnika ,na dotarciu', • 27.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771-72-14,0602/32-66-94 
POMOC DROGOWA IVECO 49-10,1992 r., 2500 ccm, turbo 
D podwójna kabina, ład. 2200 kg, wciągarka el. i ręczna, stan 
b. dobry, tachograf, - 38.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0603/3048-23
POMOC DROGOWA IVECO MAGIRUS 130 M8,1979 r. po 
remoncie błacharki, • 22.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/18-24-26
POMOC DROGOWA MAGIRUS 120-D7,1970 r., 6000 ccm, 
diesel, wciągarka elektryczna, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 
zł. Brzeg, tel. 077/416-39-16
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dl. 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, po remoncie silnika, wciągarka el., w ciągłej eksplo
atacji, • 9.900 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
POMOC DROGOWA MERCEDES 406 D, 1978 r., 2400 ccm 
w ciągłej eksploatacji, 2 wciągarki, elektryczna i ręczna, bliź
niacze koła, stan b. dobry, • 12.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-6849 .
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbudo
wie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, • 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/5649-33
POMOC DROGOWA MERCEDES 811,1979 r., 300 tys. km,

1. WÓZEK WIDŁOWY DV1733 - stan b. 
dobry, po remoncie, dużo nowych części, 
cena 20.000 zl §
2. WÓZEK WIDŁOWY RAK 7 A - po |  
remoncie, maszt 3,20 m, cena 7.000 zl
3. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SW 400 - 
44 KW, nieużywany, cena 10.000 zl
4. CIĄGNIK FORTSCHRITT - z przednim 
napędem, 1987 r„ cena 23.000 zl
5. SILOSY DO SUSZENIA KUKURYDZY - 
bez dmuchawy, cena 8.000 z l________
6. CYSTERNA 1600 LITRÓW Z DYSTRY
BUTOREM - nieużywana, cena 8.000 zl

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU NA MIEJSCE

tel. 0-605 730 466, woj. mazowieckie

5800 ccm, diesel el. wciągarka, udźwig 81, dł. 6,7, szer. 2,4, 
silnik, stan b. dobry - 23.500 zł. Legnica, tel. 0603/26-94-66 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1975 r., 3900 ccm. 
diesel czerwono-żółty, ład. 3.5 t  po remoncie kapitalnym, 
wciągarka, zamienię na inny. Lubin, tel. 0601/76-06-54 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1978 r.. 330 tys. km, 
5800 ccm prod. niemieckiej, pełna platforma, wyciągarka el., 
.koguty*. pełne oświetlenie, techn. sprawny, na białych tabli
cach -11.500 zł. Opole, tel. 0608/87-03-34 
POMOC DROGOWA MERCEDES 814 D, 1992 r., 370 tys. 
km, 6000 ccm bez wypadku, stan idealny, ład.3240 kg, dł. 
skrzyni 6.30 m, - 43.000 zł + VAT. Świebodzice, tel. 
074/85443-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
POMOC DROGOWA MERCEDES SPRINTER 412,1997 r., 
130 tys. km, 2900 ccm, TDi, wyciągarka elektryczna o udźwi
gu 14 t, dł. najazdu 5 m, możliwość demontażu najazdu, z 
przeznaczeniem na kontener transportowy, chłodnię, izoter
mę, ABS, wspomaganie kier, -63.000 zł.., tel. 0601/87-1847, 
0605/4049-25
POMOC DROGOWA RENAULT RV-1,1982 r., 120 tys. km, 
3500 ccm, diesel pełna platforma, wciągarka elektryczna, 
kabina 3-osobowa, wspomaganie ukł. kierowniczego, ład. 
2900 kg, - 7.500 zł. Wołęzyn, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
POMOC DROGOWA ROBUR, 1986 r., diesel do częściowe
go remontu, ważne ubezpieczenie, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/21-31-38
POMOC DROGOWA STAR 742,1996 r„ 60 tys. km, 4600 
ccm, turbo, kabina uchylna, ospoilerowana, dł. najazdu 6 m, 
stan techn. b. dobry, - 37.000 zł lub zamienię na inny osobo
wy, terenowy, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0602/76-26-94 
POMOC DROGOWA VW LT 55,1993 r., 150 tys. km, 2400 
ccm, turbo D pełna platforma, 220x550 cm, wciągarka el., 
belka świetlna, radio, nowe opony, • 28.000 zł. Iłowa, tel. 
0601/87-12-86

W Ó Z K I  
W I D Ł O W E

naprawa - sprzedaż
OP004864

tel. 071/322-95-83 
329-73-09,0-604 246 952

POMOC DROGOWA ZIŁ 130 '3.1988 r.. 6800 ccm. diesel
5.000 km po przebudowie, duża 5,6 m x 2,6 m, ubezpieczo
ny, zarejestrowany, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/31 -59-16 
ROZKŁADARKA ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł, szero
kość robocza, - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
RÓWNIARKA DROGOWA SHM, 1990 r. 5-biegowa, stan b. 
dobry, • 44.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/1943-20 
SPYCHARKADT 25C, 1975 r. pług4 m + zrywak, stan dobry, 
- 65.000 zł. Szymanowo. tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
SPYCHARKA DT 75, 1980 r. po remoncie kapitalnym, na 
dotarciu, b. dużo założonych nowych części, - 9.500 zł. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-82-17.0603/4543-39 
SPYCHARKA DT 75,1980 r. gąsienice po remoncie, stan b. 
dobry. -10.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/316-27-25 ' 
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak, • 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1989 r. lemiesz skosowany hydraulicz
nie, zrywak, -12.000 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gąsie
nic bardzo dobry, - 13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
0603/71-67-11
SPYCHARKA HANOMAG D-600 D. 1991 r. gąsienicowa, 
waga 161, nowe podwozie, centralne smarowanie, - 95.000 
zł + VAT., tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
SPYCHARKA STALINIEC S-100-gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25 C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 361,320 KM, - 85.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKASTALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwozie, 
zamiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie kapital
nym, waga 221,220 KM, -160.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKAT-330,1990 r. gąsienicowy, waga 501, lemiesz
4.5 m, stan b. dobry, - 50.000 zł. Brzeg, tel. 0606/63-35-67 
ŚMIECIARKA JELCZ JPH 325, 1985 r„ 30 tys. km, 11100 
ccm, SW-680, do wywozu nieczystości stałych, uniwersalna, 
poj. 110,1.100 I, techn. sprawna, - 19.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0607/57-80-51
ŚMIECIARKA JELCZ 317,1982 r„ 30 tys. km, 11100 ccm na 
duże i małe pojemniki, stan b. dobry, - 22.000 zł iub zamienię. 
Pokój, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
ŚMIECIARKA MERCEDES 2222,1984r.3-osiowa, 8x4, brak 
tylnych zrzutów, - 49.000 zł. Starogard Gdański, tel. 
0600/63-21-93
WALEC DEMAG, diesel waga 1.41, - 5.500 zł. Wrodaw, tel. 
0601/75-78-70
WALEC DROGOWY, 1986 r. z wibracją, waga 8 ton, • 14.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
WALEC DROGOWY BOMAG, 1993 r. mały. gładki, okołko- 
wany, waga 700-1350 kg, - 6.000 zł + VAT. Zimna Woda, tel. 
076/818-73-83,0605/23-87-66 
WALEC DROGOWY DELMAG, 1996 r. okołkowańy, 1100 kg, 
sterowany pilotem, do wykopów, z wibracją, obie osie skręt
ne, silnik Hatz 2-cylindrowy, stan techniczny b. dobry, -14.000 
zł. Legnica, tel. 076/722-39-55 
WALEC DROGOWY STAVOSTROJ W 1400 D. 1995 r. wi
bracyjny, mało używany, stalowo-gumowy, • 110.000 zł. Cze
chy, tel. 0042/06-02-13-31-23
WALEC DROGOWY WEBER 602,1990 r. wibracyjny, silnik 
Deutsch, samojezdny, 2-bębnowy, waga 650 kg, - 12.500 zł 
lub zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowy. Lubin, tel. 
076/784-6047 po godz. 20
WALEC DROGOWY WIBROMAX, 1992 r. 12 ton, przebieg 
3300 mtg, wibracja (przód i tył), - 55.000 zł. Sulechów, tel. 
068/385-00-31 Niemcy. 0049/17-15-22-56-68 
WÓZEK AKUMULATOROWY ES3012. 1986 r. platforma 
wywrotka, ład. 2t, • 4.000 zŁ Wrocław, tel. 071/373-54-60 
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX, ■ 2.100 zl. Krotoszyn, 
tel. 0602/83-17-51
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX, 1976 r„ do sanatoriów, 
domów wczasowych, • 2.700 zł. Zduny, tei. 062/721-52-64 po 
15
WÓZEK WIDŁOWY prod. czeskiej, silnik Skoda, udźwig 1,2 
t, techn. sprawny, - 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/87246-70 
dogodź. 16
WÓZEK WIDŁOWY napęd elektryczny, udźwig 2.5 tony, -
4.500 zł. Osiek 8. gm. Kostomłoty, tel. 071/317-19-26

NISSAN 
LINDE 
CLARK 
TOYOTA 
I INNE
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WÓZEK WIDŁOWY prod. polskiej, spalinowy, udźwig 2.5 tony, 
wys. podnoszenia 3.5 m, - 6.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/41-88-70 —
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny,- - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/41-15-84 ,
WÓZEK WIDŁOWY, 1978 r., diesel udźwig 6.31, + urządze
nia dźwigowe, stan b. dobry, • 17.000 zł. Węgliniec, tel. 
075/732-18-45,0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY, 1980 r., diesel silnik Multicara, udźwig 1 
t, stan b. dobry, - 6.000 zł. Węgliniec, tel. 075/732-18-45, 
0606/31-30-37
WÓZEK WIDŁOWY. 1985 r., diesel hydrauliczny, udźwig 3,5 
m, stan b. dobry • 2.800 DEM. Niemcy, tel. 
0049/35-83-70-91-62
WÓZEK WIDŁOWY, 1990 r. udźwig 3.51 silnik 4-cyfindrowy, 
-14.000 zl. Ostrów Wlkp.. lei. 0601/88-28-63 
WÓZEK WIDŁOWY, 1997 r. 2.51, spalinowy silnik Perkins, 
900 mtg, mało używany, 3 szt., cena - 45 000 - 70 000 zł. 
Ziębice, tel. 0604/24-39-78
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR nowy lakier, nowe pompy 
hydrauliczne, wspomaganie, udźwig 3.2 tony, silnik Merce
desa 2.2 D, stan idealny, • 12.000 zł. Brzeziny k. Kalisza, tel. 
0607/47-11-82
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR, 1986 r. elektryczny, 
udźwig 3,51, • 2.200 zł. Zduny, woj. kaliskie, tel. 0602/83-17-03 
□ WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 715,1993 r. 

elektryczny, mało używany. Wrocław, tel. 
071/347-51-46,0603/95-76-59 01029981

WÓZEK WIDŁOWY C 330 2 szL, bez wspomagania, niski 
maszt, stan b. dobry, - 5.500 zł. Syców, tel. 062/785-27-97 
WÓZEK WIDŁOWY CATERPILLAR, 1993 r.. - 18.000 zł. 
Marcinowice, tel. 074/858-51-03 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA udźwig 1600 kg. wspomaganie 
kier., po remoncie, nowe opony, kabina, - 5.900 zl. Koźmin, 
tel. 062/721-50-63
WÓZEK WIDŁOWY DESTA BVA 1622, 1972 r.. - 7.000 zł. 
Żary, tel. 068/374-81-85 wieczorem 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1985 r., benzyna udźwig 1,61, 
wys. podnoszenia 3.2 m, wspomaganie kier, - 5.000 zł. Mo
dła, tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2005,1980 r. udźwig 2 tony. stan 
dobry, - 9.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-05-61 
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1987 r., C-330 bliźniacze koła, 
udźwig 2 t. stan b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1988 r. udźwig 2.5 t. - 9.900 zl. 
Wołczyn, tel. 077/469-81-57
WÓZEK WIDŁOWY KOMATSU FG30-11,1988 r. gaz LPG, 
udźwig 3000 kg, maszt 3000 cm, przednia szyba z wycie
raczką, stan b. dobry, serwisowany, nowe opony. Wrocław, 
tel. 0606/23-39-01
WÓZEK WIDŁOWY KOMATSU FG15 D-15, 1993 r„ diesel
udźwig 1,51, maszt 3000 cm, stan dobry, serwisowany - 21.500
zł. Wrocław, tel. 0606/23-39-01
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW 5 I, - 8.000 zl. Opatówek, lei.
062/761-81-40,0605/31-89-10
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW, 1990 r.. 3000 ccm, diesel przeb.
290 mtg, udźwig 51, oryg. kola 900x20' (bliźniacze, nowe), do
pracy w terenie bez utwardzenia, wys. podnoszenia do 6 m,
webasto, • 19.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/32-84-39
WÓZEK WIDŁOWY RAK wysoka wieża, - 5.000 zl. Brzeg,
tel. 077/416-60-09
WÓZEK WIDŁOWY RAK A7 silnik C-330. udźwig 1250 kg. 
wys. podnoszenia 2.3 m, wspomaganie ukł. kierowniczego, 
stan b. dobry, - 4.800 zł. Głuszyca, tel. 0603/87-73-09 
WÓZEK WIDŁOWY RAK silnik C-330, szufla do obornika, 
stan b. dobry, • 6.500 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-16 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, diesel żółty, silnik od Ursusa C-330. 
stan techn. b. dobry, udźwig 1250 kg, • 6.800 zł. Milicz, tel. 
071/384-10-35
WÓZEK WIDŁOWY RAK 4A udźwig 1.250 kg. wys. podno- 
szenia 2.3 m. bez silnika, w całości lub na części, • 1.000 zl. 
Smolna, tel. 071/398-87-76
WÓZEK WIDŁOWY RAK. 1984 r. udźwig 1250 kg, - 7.000 zl. 
Wołczyn, tel. 077/469-81-57
WÓZEK WIDŁOWY RAK A-2, 1985 r. stan techn. b. dobry, 
silnik Ursus C-330, w ciągłej eksploatacji, udźwig 1.51, techn. 
sprawna hydraulika, możlwraść zamiany, - 5.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS. 1997 r. udźwig 51, 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, • 65.000 
zł + VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY STILL terenowy. - 9.500 zl. .. tel. 
077/431-26-67
WÓZEK WIDŁOWY STILL, 1992 r. gazowy, waga wózka 4286 
kg, dopuszczalna ładowność 3000 kg, kabina ogrzewana, 
widły z regulowanym rozstawem, pracuje w zamkniętych po
mieszczeniach, wysokość masztu 350 cm, stan b. dobry, - 
15.000 zł. Prusice, tel. 071/312-62-99 
WÓZEK WIDŁOWY SUCHEDNIÓW elektryczny + prostow
nik, udźwig 1250 kg, kabina, wys. podnoszenia 3,5 m, - 3.500 
zł. Zduny, woj. kaliskie, tel. 0602/83-17-03 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF 2 tony, diesel, 3 cylindry, po 
remoncie -13.000 zł, łyżka do załadunku materiałów sypkich 
- 4.500 zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. 1978 r. waga 21, udźwig 1,51. 
silnik IFA, chłodzony pow., stan b. dobry, - 7.000 zł+VAT., tel. 
076/819-62-27.0602/66-79-96,0604/08-56-65 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1980 r. udźwig 3.51, - 9.000 zł 
+ VAT. Zimna Woda, tel. 076/818-73-83,0605/23-87-66 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1989 r. waga 4,5t, udźwig 2,5 
t, automatyczna skrzynia biegów, ramię składane w X ,  stan 
b. dobry, silnik Multicar, -12.000 zł+VAT., tel. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96.0604/08-56-65 
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA 6FG15.1997 r., benzyna+gaz 
stan b. dobry, - 22.000 zł. Legnica, tel. 0604/56-81-00 
ZAMIENIĘ KOPARKĘ KS 251 na koparkę Białoruś, budow
laną. Głogów, tel. 076/831-48-71 po 19,0607/39-13-25 
ZAMIENIĘ POMOC DROGOWĄ STAR 742,1996 r., 62 tys. 
km, 4680 ccm, turbo, kabina uchylna, wspomaganie ukł. kie
rowniczego, dł. najazdu 6 m, ospoilerowany, zadbany • 32.000 
zł, na samochód osobowy albo na busa do 20.000 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-4&05 po godz. 20

TERENOWE
□ AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub moc

no rozbite, również uszkodzone mechanicznie i do 
remontu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite, 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero formal
ności, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto wła
snym transportem gratis!!! NAJLEPSZE CENY!!! 
Fachowa L dyskretna obsługa,, GOTÓWKA NA
TYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 
0601/70-7&-45,0601/78-82-84 (non stop) 81012211

CHEVROLET BLAZER, 1993 r., 170 tys. km. 4300 ccm, ben
zyna, V6, 4x4, automatic, ABS, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, bez wypadku, - 27.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-03-08 
DAEWOO MUSSO VAN, 2900 ccm, turbo D, pełne wyposa
żenie, 3 lata gwarancji, stan idealny - 38.500 zł + leasing. 
Dzierżoniów, tel. 0602/62-00-93 
DAEWOO MUSSO, 1998/99 r., 60 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
uniwersalny, bogate wyposażenie, stan idealny, na gwarancji 
do 06.2002 r„ bież wypadku, pełny serwis, - 50.000 zł + VAT. 
Namysłów, tel. 0501/29-75-20
DAEWOO MUSSO, 2000 r., 2900 ccm, TDI zielony metalic, 3 
lata gwarancji, stan idealny, - 38.500 zł + leasing. Dzierżo
niów, tel. 0602/62-00-93
DAIHATSU FEROZA, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V 
czarny metalic, wspomaganie kier., miękki dach cabrio, chro

mowane felgi, atrakcyjny wygląd, - 13.500 zł. Kępno, tel. 
0605/68-49-22
DAIHATSU ROCKY, 1990 r., 2880 ccm, diesel. - 22.000 zl. 
Polkowice, tel. 0604/22-60-68
DAIHATSU ROCKY. 1992 r., 2800 ccm, TDi wspomaganie 
kier., el. reguł, lusterka, zdejmowany dach, welur, zadbany, 
stan b. dobry, - 18.800 zł. Legnica, tel. 076/862-16-00, 
0601/99-31-09
DAIHATSU WILDCAT, 1983 r., 43 tys. km. 2500 ccm, diesel 
po remoncie blacharki, poszerzone nadkola, atrakcyjny wy
gląd, stan silnika, zawieszeń i ukł. napędowego idealny, miej
sce na wciągarkę, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0603/33-94-97 
FORD EXPLORER, 1995 r., 66 tys. km, 4000 ccm. V6. kom
pletna dokumentacja, w kraju od roku. 4x4, ABS, klimatyza
cja, automatic, tempomat, alarm + pilot, pełne wyposażenie 
el., stan idealny, - 65.000 zł lub zamienię na tańszy. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
GAZ 69 M, 1961 r., 71 tys. km, 2120 ccm. dolnoza worowy, 
8-osobowy, napęd 4x4, po remonde kapitalnym, nowe opony 
terenowe, tapicerka, plandeka, oryginalny w 100%, stan b. 
dobry, garażowany, - 7.600 zł. Kościan, tel. 065/512-46-09 
GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna 4x4, nowy 
silnik, opony i felgi, oryginalna kabina Cabrio, plandeka + ste
laż. przegląd do 04.2002 r., w rozliczeniu może być koleba 
budowlana, przyczepa rolnicza, - 5.700 zł. Chojnów, tel. 
0603/43-36-98
HYUNDAI GALLOPER, 1998 r., 2500 ccm. turbo D. 115 kM, 
intercooler. kupiony w salonie w Niemczech, pełna elektryka, 
poduszka pow., klimatyzacja, ABS, - 48.500 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/866-04-24,0603/12-38-29 
HYUNDAI GALLOPER, 1999 r., 85 tys. km, 2500 ccm. turbo 
D, bogate wyposażenie, kupiony i serwisowany w kraju, gwa
rancja do 2002 r, - 70.000 zł. Marta Mrozińska, 50-501 Wro
cław, ul. Hubska
ISUZU AMIGO. 1990 r.. 120 tys. km. 2000 ccm. szyberdach. 
insL gazowa, radio, centralny zamek, - 16.000 zł. Wrocław, 
tel. 341-95-18
ISUZU CAMPO, 1990 r., 130 tys. km, 2300 ccm. GLX. atrak

cyjny wygląd, 4x4. orurowanie. - 20.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa diesla albo prod. japońskiej. Jeszkowice, tel. 
071/318-04-21
ISUZU TROOPER, 1988 r., 2500 ccm, benzyna, 3-drzwiowy, 
relingi dachowe, wspomaganie kier., orurowany, progi, spry- 
skiwacze reflektorów, kubełkowe fotele, RO, halogeny, - 
15.200 zł. Leszno, teł. 0606/37-67-96 
ISUZU TROOPER, 1989 r.. 2600 ccm, benzyna długi, inst. 
gazowa, pełna dokumentacja, - 17.900 zł lub zamienię na 
osobowy. Sława, tel. 0609/42-39-12 
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm. TDI 5-drzwiowy. cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., podg. 
siedzenia, aluminiowe felgi, relingi dachowe, spoilery, stan b. 
dobry, - 26.900 zł lub zamienię na tańszy motocykl, do 10.000 
zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0211 www.autogiel- 
da.com.pl)
ISUZU TROOPER, 1997 r., 160 tys. km. 2300 ccm. turbo D. 
stan b. dobry, centralny zamek, hak, RM, wspomaganie kier., 
4x4, oryginalny lakier, 5-drzwiowy, długi, kompletna doku
mentacja -17.500 zł. Legnica, teL 0603/26-94-66

JEEP CHEROKEE, 1989 r., 160 tys. km. 4000 ccm, benzyna, 
klimatyzaqa, automatic, pełne wyposażenie elektr., central
ny zamek, 4x4, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, aluminiowe 
felgi, inst. gazowa, - 17.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 
077/433-51-31 dogodź. 17,0606/82-49-84 
JEEP CHEROKEE, 1995 r. I właściciel w kraju, bez wypadku, 
klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie el, - 42.000 zł lub za
mienię na busa. Jelenia Góra, tel. 0502/41-10-79 
JEEP CHEROKEE, 1995 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDi, 4 x 
4, aluminiowe felgi, hak, alarm, centralny zamek + pilot, uk. 
antyporwaniowy, czujnik udarowy, immobilizer, poduszki pow., 
blokada centralnego mech. ró>nicowego, dyfer z uk. o 
zwi)kszonym tarciu, RM, dodatkowe światło .stop’, zadbany, 
- 44.500 zł. Mszana Dolna, woj. maopolskie, tel. 
0602/75-12-10
JEEP CHEROKEE 4 WD, 1996 r., 115 ty£ km, 2500 ccm. TD. 
klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centralny zamek, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, interco
oler, el. reguł, reflektory, skórzana kier., napinacze pasów gaz., 
serwo, welur, podłokietnik, RO Pioneer, głośniki w podsufit- 
ce, alarm alum. felgi 15", progi i nadkola srebrne, relingi da
chowe. - 57.000 zł, Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r., 15 tys. km. 5200 ccm. 
benzyna pełne wyposażenie -13.500 CHF + cło. Lubin, tel. 
0503/93-24-85, Szwajcaria, 0041/788-14-98-22 
KIA SPORTAGE, 1999 r., 37 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
klimatyzacja, serwo, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, halogeny, rury, progi, regulowana kierowni
ca, hak, bez wypadku, z salonu, - 46.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa 220 CDi, 1997 r.. z dopłatą. Ostrzeszów, tel. 
062/731-00-28 wieczorem. 0603/91-67-70 
LAND ROVER DISCOVERY KOMBI. 1994 r., 115 tys. km, 
2500 ccm, TDi, 5-drzwiowy, alarm, poduszka pow., el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, el. otwierany szyberdach x 2, RO Blau
punkt, wspomaganie kier., centr. zamek, oryg. hak, książka 
serwisowa, pochyłomierz, sprowadzony, w kraju od 2 mies., 
faktura VAT, kpi. dokumentacja, • 44.000 zł. Śmigiel, tel. 
065/518-64-92,0604/59-60-94 
LUAZ WILK CABRIO, 1995 r., 1300 ccm. 4x4, silnik i podwo
zie Toyoty, poszerzony, kratownica, -11.000 zł. Wrodaw, tel. 
0503/92-35-75
MERCEDES 230,1998 r., nie używany w kraju, stan b. dobry, 
-110.000 zł + VAT. Wrodaw. tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES G300,1983 r., 3000 ccm, diesel, oplandekowa
ny, silnik po remoncie 4.000 km, stan dobry, -14.500 zł. Kar
pacz, tel. 075/761-81-33
MITSUBISHI L200,1996 r.. 98 tys. km, 2500 ccm, TDI, wspo
maganie kierownicy, regulacja kierownicy, rury: przód, tył, boki, 
plandeka srebrna na zamki błyskawiczne, ABS, radio, alum. 
felgi, efektowny wygląd, - 55.000 zł. Konin, tel. 0607/68-34-40 
MITSUBISHI PAJERO. 1983 r., 272 tys. km, 2500 ccm. turbo 
D RM, hak holowniczy, -10.800 zł. Legnica, tel. 076/862-97-09 
MITSUBISHI PAJERO. 1986 r.. 5 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, po remoncie kapitalnym silnika i blacharki, 2001 r., krótki, 
aluminiowe felgi, orurowany, wspomaganie kier. (reguł.), 2

komplety opon, halogeny, hak, RO, RDS, stan techn. i wizual
ny b. dobry, -17.900 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-17 
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 2500 ccm, turbo D 5-osobo
wy, podwyższony dach, el. otwierany szyberdach, orurowa
ny, -19.000 zł. Gracze, woj. opolskie, tel. 0606/55-67-63 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 195 tys. km. 2500 ccm, TDi. 
krótki, orurowany, dużo nowych częśd, stan b. dobry, - 33.500 
zł. Wrodaw, teł. 071/317-77-50,0601/79-85-09 
MUSCEL M-461,1972 r., 9 tys. km. 2514 ccm, Perkins, die
sel, ♦ dużo częśd zamiennych, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-56-63
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, Terra no, 4 osoby ♦ 1.100 kg, centralny zamek, serwo,

el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 26.500 zł 
lub Zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL, 1984 r., 2800 ccm, benzyna podwyższo
ny, poszerzony, inst. gazowa, - 10.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/2648-98
NISSAN PATROL GR, 1989 r.. 2800 ccm, turbo D el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek, RO, stan b. 
dobry, • 29.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0602/15-28-21
NISSAN TERRANO, 1988 r., 190 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, instal. gazowa, szyberdach, centralny zamek, alarm, RO, 
2 kpi. kół, -11.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/42-8249 
NISSAN TERRANO FREEWAY, 1989/90 r., 2400 ccm, ben
zyna kolor czerwony, insi gazowa, - 26.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, teł. 0606/35-3741
NISSAN TERRANO, 1990/95 r., 180 tys. km. 2700 ccm, TD,

aluminiowe felgi, orurowany, po lakierowaniu, pełne wyposa
żenie el., kombi, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-85-97 
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 25 tys. km, 2700 ccm, TDI 
ciemnoniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane szy
by, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, orurowany, auto
matic, stan b. dobry, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-61-96 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w intemede pod nu
merem • A00428 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA, 1992 r., 110 tys. km, 2400 ccm. 4x4. dłu
gi, 5-drzwiowy, orurowany, centralny zamek, wspomaganie, 
relingi dachowe, alum. felgi, CD Pioneer + 6 głośników Alpi- 
ne, atrakcyjny wygląd, - 23.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/7342-728 do 18,644-03-95 po 18 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 173 tys. km, 2300 ccm, TDI, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka i podgrzewane, centralny 
zamek, alarm, orurowany, hak. szyberdach, nowe opony, nowy 
akumulator, wspomaganie kier., rok w kraju, - 31.500 zł... tel. 
0503/30-81-57
OPEL FRONTERA CDI, 1992 r., 2300 ccm, orurowany, wspo
maganie kier., biegi terenowe, progi, stan dobry, - 24.000 zł. 
Szczawno Zdrój, tel. 0605/72-21-93

OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r., 72 tys. km, 2000 ccm, 
orurowany, wspomaganie, centralny zamek, elektr. otw. szy
by, el. reg. lusterka, regulowane reflektory, hak, RO, hardtop,
- 33.000 zł. Rawicz, tel. 0606/39-70-09
OPEL FRONTERA SPORT, 1993/80 r., 2000 ccm wiśniowy 
metalic, książka serwisowa, w kraju od miesiąca, aluminiowe 
felgi, centralny zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, - 
25.900 zł. Gubin, teł. 068/359-67-58 
OPEL FRONTERA KOMBI, 1994 r., 80 tys. km. 2400 ccm. 
wtrysk zielony metalic, 4x4, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, relingi dachowe, ospoilerowany, 
halogeny, el. reguł, lusterka, - 37.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-96̂ 91,0604/77-02-86 
OPEL FRONTERA SPORT CABRIO, 1996 r., 93 tys. km, 2000 
ccm, 16V niebieski metalic, aluminiowe felgi, RO, el. otwiera
ne szyby, alarm, immobilizer, centralny zamek, pilnie, - 38.000 
zł, do negocjaęji. Wrocław, tel. 0601/78-52-53,0501/9448-70 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AC0227 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA. 1996 r.. 106 tys. km, 2800 ccm. TDI, 4 x 
4, felgi aluminiowe, oryginalny hak, orurowany, dodatkowe 
światła, el.szyby, lusterka, centralny zamek, immobilizer, kom
pletna dokumentacja, - 42.900 zł. Świdnica, tel. 074/640-56-07 
po 20
OPEL MONTEREY, 1993 r., 200 tys. km, 3100 ccm, TDi, dłu
gi, 5-drzwiowy, 4x4, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, składane lusterka, aluminiowe felgi, - 32.500 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91,0604/0840-56 
SUZUKI JIMNY CABRIO, 2000 r., 22 tys. km, 1300 ccm, 16V 
2 poduszki pow., wspomaganie kier., napęd 4x4, atrakcyjny 
wygląd, - 471500 zł. Głogów, tel. 076/834-64-66 po godz. 19, 
0501/62-27-65
SUZUKI SAMURAI, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, stan dobry, 
ściągany dach, sprzęgło do wymiany, - 2.000 zł. Nowe Mia
steczko, tel. 0606/61-23-82-
SUZUKI SAMURAI, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo D 4 
WD, bez wypadku, listwy, rury, progi, hak, wspomaganie kier.
- 39.000 zł lub zamienię na osobowy. Kowary, tel. 
075/718-31-01,0602/52-53-33
SUZUKI VTTARA. 1993 r.. 85 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
stan b. dobry, - 21.000 zł. Dzierzkowa, gm. Przeworno, tel. 
074/810-20-67,074/810-23-88,074/810-2544 
SUZUKI VITARA, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm turkusowy, 
pełne wyposażenie elektr., po tuningu, zadbany, stan b. do
bry, klimatyzacja, alarm, immobilizer, - 38.000 zł. Leszno, tel. 
0601/78-17-17

TOYOTA 4WD, 1984 r., 235 tys. km, 1442 ccm, 4x4, stan 
dobry, - 4.200 zł. Jarkowice, tel. 075/742-65-57 
TOYOTA 4RUNNER, 1990 r., 200 tys. km, 3000 ccm. V6, «, 
stan b. dobry, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, oruro
wany, RM, nowe opony, serwisowany, kompletna dokumen
tacja, - 25.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/354-39-41, 
0601/78-3748
TOYOTA 4RUNNER, 1992 r., 2500 ccm, turbo D wspomaga
nie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka i szyby, 4x4, alu
miniowe felgi i progi, dodatkowe nadkola, poszerzony, pod
niesiony, RM Kenwood + zmieniacz CD na 6 płyt, stan ideal
ny, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 0606/98-20-70,074/853-13-68 
TOYOTA HJ 60,1986 r., 400 tys. km. 4000 ccm. diesel, atrak-

cyjny wygląd, wspomaganie kier., 4x4, • 26.000 zł lub zamie
nię. Jeszkowice, tel. 071/318-04-22 
TOYOTA LAND CRUISER, 1991 r., 160 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D stalowy metalic, RM, aluminiowe felgi, centralny za
mek, el. otwierane szyby, halogeny, welur, wspomaganie kier., 
zdejmowany dach, - 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-25-33 
TOYOTA RAV4, 1996 r., 63 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk 4x4, poduszka pow., el. otwierane szyby i szyberdach, 
5-drzwiowy, hak, rury przednie, RO. centralny zamek, stan b. 
dobry, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 071/392-59-08,0605/364 9 47 
TOYOTA RAV4,1996/97 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V zielo
ny metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobilizer, 
orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, RO, 
komputer, hak, zabezpieczenia, automatic, stan b. dobry, - 
44.000 zł. Wrodaw, tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52 (zdję
da do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00276 www.autogielda.com.pl)

TOYOTAfcAV4.1999 r., 37 tys. km, 2000 ccm 5-drzwiowy. 2 
poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby, relingi dachowe, 
aluminiowe felgi, 4 koła zimowe, orurowany, faktura VAT, -
70.000 zł. Grodków, tel. 0608/65-70-53
TOYOTA RAV4,1999 r., 30 tys. km. 2000 ccm. wtrysk. 4x4, 
5-drzwiowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, z salonu, -
65.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/7049-87 
UAZ 469 B, 1977 r., 2400 ccm, diesel, Andoria, - 5.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-8845 po godz. 20
UAZ 469 B, 1979 r., 2400 ccm, benzyna zielony, inst. gazo
wa, stan b. dobry, - 3.500 zł. Janowice Wielkie, woj. jelenio
górskie, tel. 0604/09-13-67
UAZ 469 B, 1980 r., 2800 ccm, V6150 KM. kabina od Forda 
Granady, hamulce po remoncie, opony 275/15, do wykończe
nia. - 2.000 zł. Wrodaw. tel. 071/322-13-56.0501/95-24-06 • 
UAZ, 1980 r. zarejestrowany, stan dobry, sprawny, • 3.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
UAZ, 1980/97 r., 3000 ccm, diesel po remoncie kapitalnym, -
8.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-17-06
UAZ 469 B, 1981 r., 2100 ccm, benzyna, stan b. dobry, bez

korozji, po lakierowaniu, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/32547-65
UAZ 469 B, 1990 r., 35 tys. km, 2400 ccm, benzyna, inst. ga
zowa, hak, 7-osobowy, zadbany, stan idealny, - 9.000 zł lub 
zamienię na Ladę Nivę. Wrocław, tel. 071/351-39-08

USZKODZONE
□ ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, CAŁE 

I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ” - po wypadku, cał
kowicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, własny transport, fachowe doradztwo, auta 
osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81012691

□ 0601/71-69-78,0601/77-8740 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wypad
ku. Natychmiastowa wypłata gotówki, transport 
gratis - wystarczy zadzwonić. Wrocław 81012721

ALFA ROMEO 145, 2000 r., 11 tys. km, 1400 ccm, 16V, TS, 
czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka gwa
rancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet sporto
wy, - 25.500 zi. Wrodaw, tel. 0502/94-33-05 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemede pod numerem • A00498 
www.autogielda.com.pl)
ALFA ROME0155 TS. 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, el. reg. lusterka i szyby, alum. felgi, uszko
dzony prawy bok, drzwi przednie i tylne, prawe oraz słupek 
środkowy prawy, -15.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-63-73 
ALFA ROME0164,1992 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, 
instal. gazowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja, ABS, 
aluminiowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny zamek, 
komputer, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, za
dbany, - 7.200 zł, do neg.. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/70-7645
ALFA ROMEO 33,1985 r., 120 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
czarny, stan dobry, centr. zamek, alum. felgi, drewniana kie
rownica, uszkodzony prędkośdomierz, • 2.700 zł lub zamie
nię na tańszy, z dopłatą. Wrodaw, tel. 0607/5247-97 
ALFA ROMEO 33,1993 r., 1300 ccm, boxer, biały, uszkodzo

na lekko tylna klapa i klosz lampy, sprawny w 100%, stan 
idealny, - 8.500 zł. Nysa, tel. 0606/37.-8143 
AUDI B4,1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, Benzyna, czarny 
metalic, ABS, wspom. kierownicy, szyberdach, relingi dacho
we, alum. felgi, alarm, hak, lekko uszkodzony błotnik tylny i 
klapa, sprawny, sprowadzony w całości, - 21.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-26-53,0603/55-83-41 
AUD1100, 1978 rv, 1600 ccm, benzyna kpi. dokumentacja, 
cały przód splony, - 400 zł. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
AUD1100, 1980 r., 1600 ccm, benzyna zdekompletowany, 
pełna dokumentacja, - 900 zł. Wrocław, tel..0601/71-69-78 
AUD1100,1981 r., 2100 ccm, benzyna, biały, kpi. polska do
kumentacja, stan blacharki dobry, w silniku uszkodzony wtry- 
skiwacz, -1.200 zł. Tułowice, tel. 077/460-00-88 
AUD1100, 1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, bez 
korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 3.800 zł lub 
bez inst. gazowej • 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11, 
0601/21-7542
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, instalacja 
gazowa, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, - 4.200 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, 4x4, mocno 
uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzy
nia biegów nieuszkodzone, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14 A
AUD1100 C4,1991 r., 2300 ccm, benzyna, czarna perła, do 
wymiany wnętzre i wyposażenie komory silnika. Legnica, tel. 
076/72248-68,0601/8447-11 
AUD1100, 1991 r., 2300 ccm, czarny, pełne wyposażenie, 
bez wypadku, do drobnych poprawek lakierniczych, • 17.200 
zł. Legnica, tel. 0603/3048-23 
AUD1100 C4,1991 r., 180 tys. km, 2800 ccm, V6, bordowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony, cena do uzgod
nienia. Szczepanów, woj. wrocławskie, tel. 0605/60-30-20, 
0603/99-94-13 (k00082)
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, w 
pełni sprawny, sprowadzony w całości, II właścidel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szy
berdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, • 
16.500 żł. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-26-11 
AUD1100 C4,1992 r., 2600 ccm, czarny, pełne wyposażenie, 
stylizowany na A6, zarysowana prawa strona, - 17.900 zł, 
Wrodaw, tel. 0606/46,-71-79
AUDI 80, 1978 r., 1300 ccm uszkodzone sprzęgło, zareje
strowany, aktualny przegląd, bez wypadku, -1.400 zł lub za
mienię na przyczepkę bagażową, nie zarejestrowaną. Młyń
sko, gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm mocno uszkodzony, udokumen
towane pochodzenie, zarejestrowany, - 900 zł. Brzeg, tel. 
0502/52-08-53
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna całkowicie zniszczony, 
z pełną dokumentacją, - 950 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0607/74-71-21
AUDI 80,1982 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, po remonde blacharki, 
nowy lakier, brak lusterka, 2 listew, do wymiany przednie 
amortyzatory, zarejestrowany w kraju, - 2.600 zł. Parzyce 83, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-31-22,0604/95-29-30 
AUDI 80 CD, 1985 r., 1800 ccm. biały, do remontu, - 4.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-84-38 
AUDI 80,1987 r., 2300 ccm, benzyna kpi. dokumentacja, za
rejestrowany, - 2.500 zł. Nowa Sól, tel. 0502/14-10-51 
AUDI 80 B?,1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
lekko uszkodzony, silnik sprawny, zarejestrowny, kpi. doku
mentacja, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42 
AUDI 80 B3,1988 r., biały, dobry stan techniczny, prawa stro
na auta do poprawek lakierniczych, klimatyzacja (uszkodzo
ny agregat), podgrzewane siedzenia, wspomaganie kierow
nicy. - 8.700 zł. Dobrzeć, tel. 062/739-32-02 lub 0502/12-00-51 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy meta
lic, uszkodzony lewy przód i prawy tył, - 6.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/372-87-60
AUDI 80,1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebieski, 
uszkodzony błotnik i zderzak, techn. sprawny, • 10.900 zł. 
Legnica, tel. 0603/3048-23
AUDI 80 B4,1991 r., 2000 ccm, zielony metalic, uszkodzony 
silnik, brak chłodnicy klimatyzacji, - 14.000 zł. Wrodaw, tel. 
0501/46-55-68
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspomaga

nie, uszkodzona maska, lampy, poobijany, na chodzie, - 8.200 
zł. Wrodaw, tel. 071/34842-16 
AUDI 80 B4, AVANT, 1993 r., 125 tys. km, ,1900 ccm, TDI, 
żółty, uszkodzone lampy przednie, zderzak, maska, chłodni
ca, kpi. dokumentacja, • 17.500 zł. Chocianowice, tel. 
077/413-27-16,0049/17-09-81-82-60 
AUDI 80 B4,1993 r., 113 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granato
wy, ABS, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, el. 
reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, centralny zamek, alarm, 
welurowa tapicerka, uszkodzony lewy przód, - 11.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-17-01
AUDI 80,1994 r., 2000 ccm, biały, pełne wyposażenie, wszyst
kie el. dodatki, uszkodzony przód, - 13.900 zł. Legnica, tel. 
0601/3048-23
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 1900 ccm, TDi, czerwony, klima
tyzacja, poduszka pow., ABS, centralny zamek, podgrzewa
ne fotele, relingi dachowe, roleta, wspomaganie kier., welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, uszkodzony, w trakcie 
naprawy blacharki, - 23.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/92-82-56
AUDI 80 B4,1995 r., 125 tys. km, zielony. KOMBI, uszkodzo
na prawa strona, techn. sprawny, • 18.900 zł. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUDI A6,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnieżno
biały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błotnik 
lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), ni
ski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki pow., 
klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. otw. 
szyby, wspomaganie centralny zamek - 29.900 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A6,2000 r., 1900 ccm, TDi. czarny, pełne wyposażenie 
- 3.300 DEM. Legnica, tel.' 0603/3048-23 
AUDI V8 OUATTRO. 1988 r.. 3600 ccm. benzyna mocno 
uszkodzony, - 4.500 zł. Karpacz, tel. 0503/45-10-69
□ AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub moc

no rozbite, również uszkodzone mechanicznie i do 
remontu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite, 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero formal- 
nośd, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto wła
snym transportem gratis!!! NAJLEPSZE CENY!!! 
Fachowa i. dyskretna obsługa,, GOTÓWKA NA
TYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 
0601/70-7645,0601/78-82-84 (non stop) 81012221

□ AUTO HANDEL „PALCARS” AUTO SCHROTT - 
sprzedaż i skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ok. 50 aut 
uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! Kupu
jący nie płaci podatku od kupna. Zapewniamy tani 
transport na terenie całego kraju. Prowadzimy rów
nież SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, CAŁODO
BOWĄ POMOC DROGOWĄ I SKUP AUT. Wrocław, 
ul. Swojczycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax, w g.

ęa Po wypadku 
lub do remontu

Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0-90 399-660

KUPIE AUTOSKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA 
CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ 
tel. 0-603 502 452

NAJLEPIEJ PŁACIMY!
0 601 77 61541 

jS  o 601 21 75 42 
24h| tel./fax 071/348-34-78

e-mail: pa lcars@ w p.p l j
POMOC DROGOWA 24h-PARKING

P O M O C  D R O G O W A
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M IESZA LN IA  LAKIERÓW  SAM OCHODOW YCH I  
I PR ZEM YSŁO W YCH  1

52 -4 3 7  W rocław, ul. Karm elkowa 29 ee. 
d>° tel. 3 6 4 -3 8 -0 0  wew. 265, 0 -603  597  393 «►

M E C H A N I K A  B L A C H A R S T W O  
L A K I E R N I C T W O

Osobowe, c iężarow e, bosy - fak tu ry  VAT, ra b a ty  d la firm
- krótkie terminy napraw - rozliczenia bezg. z firmami ubezpieczeniowymi
- kompleksowe naprawy - wymiana oleju, naprawa ukł. Hamulcowych

W R O CŁAW  u l.Z arem b o w icza 29. tel. 0 7 1/3 5 7  97 64

8-17.30), 0601/21-75-42, 0601/70-17-36 (non-stop) 
81012231

BMW E-34,1993/94 r., 60 tys. km, 2500 ccm, grau metalic, 
mocno uszkodzony przód, poduszka pow. wystrzelona, kli
matyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tempomat, 
komputer, w kraju od 3 lat, kompletna dokumentacja, -16.500 
zł lub zamienię na osobowy, Audi, Mercedes, VW, BMW. Le
gnica, tel. 076/856-11-49
BMW 316,1979 r. po remoncie kapitalnym blacharki, do uru
chomienia silnik,'brak przeglądu, - 1.500 zł lub zamienię na 
więżę Technićs. Wrocław, tel. .071/784-80-06 wieczorem, 
0501/83-36-44 '
BMW 316,1982 r., 1600 ccm, biały, po dachowaniu, zareje
strowany, kpi. dokumentacja, - 800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-92-62
BMW 316 E-30, 1985 r., 1800 ccm, benzyna 2-drzwiowy, 
uszkodzony przód, - 2.400 zł. Pyrzyce, tel. 0609/49-52-10 
BMW 3161 E-30,1991 r., czerwony, mocno uszkodzony pra
wy przód, silnik nie uszkodzony, zarejestrowany, .twardy* 
dowód rejestracyjny, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11 •
BMW 316 i, 1992 r., 104 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, w kraju od kilku 
dni, lekko przetarty bok, techn. sprawny, sprawny, -16.900 
zł. Kępno. woj. legnickie, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
BMW 316 COUPE, 1993 r., 140 tys. km, perłowozielony, ks. 
przeglądu, 2 mies. w kraju, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie, centralny zamek, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, 
dach, roleta, dzielona kanapa, lekko uszkodz. błotnik i drzwi -
25.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/87-65-57
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r„ zielony metalic, uszkodzo
ny dach, na chodzie, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 x poduszka 
powietrzna, kompletna dokumentacja, - 18.500 zł. Wrocław, 
tel. 071//372-87-60
BMW 318,1981 r., 1800 ccm, wtrysk kompletnie zniszczony, 
-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 318 COUPE. 1992 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, ABS, centralny zamek, wspo
maganie kier., alum. felgi, uszkodzony przód - 5.200 DEM + 
cło i trasnport. Góra, tel. 065/543-33-02 
BMW 320 E-36, 1991 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, pełne 
wyposażenie, do małych poprawek, -17.900 zł. Legnica, tel, 
0603/30-48-23
BMW 323,1978 r. uszkodzony przód, -1.500 zł lub zamienię 
na inny. Oleśnica, tel. 071/398-59-96,0605/92-73-45 
BMW 323 i, 1983/84 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
model E-30, do poprawek i drobnych napraw, w pełni spraw
ny, • 3.800 zł lub zamienię na inny, chętnie Poloneza albo 
zachodni. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28,0605/74-73-41 
BMW 520,1993 r., 2000 ccm, 24V, zielony metalic, po spale
niu, kpi. dokumentacja, • 6.200 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
BMW 524,1985 r., 184 tys. km, 2400 ccm, TD, srebrny meta
lic, wspomaganie i reg. kierownicy, ABS, centralny zamek, 
automatic, alum. felgi, el. otw. szyberdach, zadbany, serwiso
wany, dodatkowy zestaw kó zimowych, czjści, sprawny tech
nicznie, - 5.850 zł. Wrocław, tel. 0601A76-12-96 
BMW 525,1991 r., niebieski, inst. gazowa, bogate wyposa
żenie, -10.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-11-24 
BMW 525 TDS, 1991 r. alum. felgi, tempomat, ABS, el. reg. 
lusterka, hak, klimatyzacja, lekko uszkodzony tył, sprawny, -
20.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-24-85
BMW 525 tds, 1993/94 r., 180 tys. km. 2500 ccm, biały, I wła
ściciel, klimatyzacja, tempomat, do małych poprawek lakier
niczych, stan techn. b. dobry, • 30.000 zł lub zamienię na BMW 
325i lub inny osobowy. Lubin, tel, 076/724-60-47 po godz. 20 
BMW 530 i, 1992/93 r., 138 tys. km, 3000 ccm. 8 V, czarny 
metalic, w kraju od 5 mies., nie eksploatowany, do lakierowa
nia, pełne wyposażenie el., skóra, klimatyzacja, alum. felgi,

szyberdach, ABS, ASC, hak, drewniane dodatki, techn. spraw
ny - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-90-54,0501/41-86-52 
BMW 735 i, 1988 r., 160 tys. km, benzyna, niebieski metalic, 
automatic, pełne wyposażenie, odbiór w Goerlitz - 2.300 DEM. 
Lubin, tel. 0607/57-49-98
BUICK CENTURY KOMBI, 1986 r., 2860 ccm, V6 automatic, 
klimatyzacja, centralny zamek, RO, reg. kierownica, relingi, 
aktualna rejestr., sprawny, uszkodzona skrzynia biegów, do 
drobnych poprawek, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/363-43-36 
CHRYSLER BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, turbo, czer
wony, pełne wposażenie el., klimatyzacja, skóra, zarejestro
wany w kraju, uszkodzony przód z prawej strony, • 6.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-42-74,0608/55-12-31 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
CITROEN BX, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, jasnobrązowy 
metalic, lekko uszkodzony przód, maska, błotnik, lampa, zde
rzak, techn. sprawny, sprawny, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/398-81-46
CITROEN JUMPER, 1997 r., 75 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
morski, sprowadzony, uszkodzony, 9-osobowy, • 24.500 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-45-18
CITROEN SAXO, 2000 r.. 1100 ccm, benzyna lekko uszko
dzony błotnik • 7.500 DEM + opłaty. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/810-31-68
CITROEN XANT!A KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 
kremowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzony przód, -
25.000 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6, kolor grafitowy metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, oclony w całości, uszko
dzona przednia szyba, - 8.900 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, zare
jestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, numery nadwozia 
nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadczenie), - 4.100 
zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XSARA, 1998 r., 1900 ccm, TDI, granatowy meta
lic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centralny zamek, uszkodzony - 9.900 
DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355-68-10 •
CITROEN XSARA KOMBI. 1999 r., 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, 4 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, wspomaganie kier., lekko uszkodzony tył -10.900 
DEM + cło i transport. Prochowice, teł. 076/858-44-51 
CITROEN XSARA COMBI. 1999 r., 1600 ccm aluminiowe fel
gi, wspomaganie, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony 
w kraju, kpi. dokumentacja, - 16.800 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer
wony, po mocnym dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowa
ny, .twardy" dowód, kpi. dokumentacja, - 4.200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/21-75-42,0601/70-17-36

CITROEN ZX KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, 
wspomaganie, uszkodzony prawy przód, pod. powietrzna cała, 
szyberdach, hak, alum. felgi, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-61-77
DACIA 1300,1982 r., 60 tys. km I właściciel, niesprawny, sil
nik do remontu, nowy akumulator, • 200 zł. Wrocław, teł. 
339-78-82
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 
2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właściciel, 
klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo-
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zia, kupiony, w kraju, książka serwisowa, aktualny przegląd, 
.twardy" dowód rejestr. - 7.700 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-26-11
DAEWOO UNOS, 1998 r.. 80 tys. km, 1600 ccm. Pb/, 16V, 
biały, mocno poobijany, kupiony w salonie w kraju, • 6.900 zł. 
Wrocław, tel. 0604/36-89-38
DAEWOO LANOS SX, 1998/99 r., 1600 ccm, wtrysk, 16V in
stal. gazowa, uszkodzony lewy przód, I rejestracja w 1999 rM 
homologacja na ciężarowo - osobowy, 2 poduszki pow., ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek i inne dodatki, ku
piony w Polsce, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, możl. fak
tura VAT, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
□ DAEWOO LANOS, 1999/00 r., 1600 ccm, 16V, srebr

ny metalic, mocno uszkodzony przód, - 6.800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40 81012921 

DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, jeżdżą
cy, po dachowaniu, geometria zachowana, na gwarancji, I 
właściciel w kraju, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
DAEWOO NEX|A SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, zielony meta
lic, po dachowaniu, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996/97 r., 1500 ccm, benzyna, 
16V, zielony metalic, wspomaganie, pełna elektryka, weluro

wa tapicerka, centralny zamek, uszkodzony przód, prawa stro
na, silnik sprawny, kupiony w salonie, zarejestrowany w kra
ju, - 7.300 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 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 100 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie, centralny zamek, uszkodzony przód, koszt 
naprawy 2.000 zł + wszystkie części, • 14.000 zł. Świebodzi
ce, tel. 0604/93-15-72
DAEWOO TICO, 1999f., 27 tys. km, turkusowy metalic, uszko
dzony przód, lewy bok, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 361-53-14 
DAIHATSU CHARADE G-3Ó, 1983/86 r., 993 ccm. diesel 3 
szt., 3 i 5-drzwiowe, 5-biegowe, do poprawek mechanicz- 
no-blacharskich + części + doradztwo, cena od 2.000 zł do
4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel b. mocno

uszkodzony, kpi. dokumentacja, • 1.200 zł. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
DODGE STEALTH, 1995 r., 3000 ccm nowy model, w trakcie 
remontu, - 35.000 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-74-98 
FIAT 126p, 1979 r. do remontu silnik, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 126p, 1981 r. zarejestrowany, uszkodzony, • 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-72-74
FIAT 126p, 1983/90 r„ 60 tys. km, 600 ccm, niebieski, prze
gląd do 03.2002 r., uszkodzony silnik. Wrocław, tel. 
071/363-18-65,0605/24-24-59 
FIAT 126p SKŁADAK, 1984/92 r., 27 tys. km, 650 ccm, ben
zyna, biały, alternator, szeroka deska rozdz., 2 nowe opony, 
nowy akumulator (gwarancja), RM, lotnicze fotele, lekko 
uszkodzony przód, • 550 zł. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
FIAT 126p BIS, 1987 r., biały, silnik rozebrany, blacharka w 
dobrym stanie, nowe opony, lotnicze fotele, - 650 zł. Oleśni
ca, tel. 071/399-04-27 po godz. 17 
FIAT 126p FL, 1988 r., niebieski, do wymiany błotnik prawy, 
lampa tylna, belka, klapa, silnik nie uszkodzony, - 800 zł. Ole
śnica, tel. 0600/35-36-53
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele,
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nadkola, II właściciel, uszkodzony I bieg, opony do wymiany, 
konserwacja, - 1.100 zł. Lubin, tel. 076/847-21-62, 
0607/18-53-97
FIAT 126p FL, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, szary, lekko uszko
dzony tył - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespołów, 
pełna dokumentacja, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT 126p, 1993 r., zielony, uszkodzony, - 700 zł. Prudnik, 
tel. 0502/43-51-03
FIAT 126p EL, 1995 r., 69 tys. km, 650 ccm, zielony, bez ko
rozji, oznakowany, alarm, stan idealny, konserwacja, lakier 
idealny, • 5.100 zł lub‘zamienię na Cinquecento albo inny. 
Jelenia Góra, tel. 0608/01-88-47 
FIAT 126p el, 1995/96 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, uszko
dzony lewy przód, nowe opony, alternator, zadbany, stan b. 
dobry, - 3.400 zł. Głogów, tel. 0608/52-48-56 
FIAT 126p EL, 1996 r., 44 tys. km, czerwony, do drobnych 
poprawek blacharskich, faktura zakupu, oryg. lakier, bez wy
padku, fotele lotnicze, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, -
4.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/21-75-42 
FIAT 126p ELX, 2000 r., 1 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, mocno uszkodzony przód, - 3.700 zł. Krobia, tel. 
065/573-03-12
FIAT BRAVA, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, ABS, c. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, 2 poduszki powietrzne (całe), reg. kierownica, 
pompowany fotel, bardzo lekko uszkodzony tył, - 18.700 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-20-41,0601/29-00-10 
FIAT BRAVA, 1997 r., 98 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, centralny zamek + pilot, klimatyzacja, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony 
przód, wystrzelone poduszki pow, - 26.000 zł. Leszno, tel. 
0608/82-80-90
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, po
duszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 19.800 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony metalic, po 
wypadku, - 3.700 zł. Kłodzko, tel. 074/647-38-40 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszkodzony 
przód, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 86 tys. km, 899 ccm, bor
dowy metalic, bogata wersja, atrakc. wygląd, katalizator, pęk
nięty zderzak, b. lekko uszkodzone drzwi, -12.300 zł lub za

mienię na vana TDi lub osobowy, w cenie do 18.000 zł. Wro
cław, tel. 351-95-53
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 27 tys. km. 700 ccm, benzy
na, czerwony, uszkodzony lewy bok, silnik i skrzynia biegów 
sprawne, zarejestrowany w kraju, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 35 tys. km, 700 ccm. benzy
na, czerwony, dzielona tylna kanapa, lekko uszkodzony tył i 
przód, - 7.000 zł. Pustków Żurawski, tel. 071/390-86-38, 
0607/63-42-2$.
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 49 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, I właściciel, wgnieciony tylny, łewy błotnik, uchylne 
tylne szyby, zegarek, szyby atermiczne, 2 zabezpieczenia, 2 
opony zimowe, dzielone tylne siedzenia, reg. świateł, -12.000 
zł. Grobla, gm. Paszowice, tel. 0601/56-19-06 
FIAT COUPE. 1994 r., 107 tys. km, 2000 ccm. 16V, żółty, skó
ra, el.lusterka, klimatyzacja, ABS, felgi aluminiowe, el.śzyby, 
przetarty zderzak i cała prawa strona (klapa, drzwi, tylny błot
nik), - 18.000 zł. Jerzmanice Zdrój, powiat Złotoryja, tel. 
0607/43-12-72,076/878-64-93 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel zarejestrowany jako 
laweta, mocno rozbity, polska dokumentacja, • 5.000 zł. Bar
linek, tel. 0601/05-48-93
RAT DUCATO, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
sprawny, do poprawek blacharki i malowania, uszkodzony, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 0607/35-01-05
FIAT DUCATO MAXI, 1995 170 tys. km, 2500 ccm, TDi,
biały, podwójnie podwyższony, średni, wspomaganie, hak,
uszkodzony przód i bok, - 12.500 zł. Dzierżoniów, tel.
0604/21-17-42
FIAT DUCATO, 1998 r., 82 tys. km sprawny, zarejestrowany, 
uszkodzony lewy bok, - 27.000 zł. Milicz, tel. 0607/43-16-95 
FIAT DUCATO, 1998 r., 87 tys. km, 2500 ccm, biały, długi, 
wysoki, uszkodzony, do sprowadzenia z Francji, -19.500 zł + 
cło i naprawa. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
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, 
0607/53-60̂ 44
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna 16V instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspoma

ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek ♦ pilot, 2 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, 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., 1600 ccm, benzyha, niebie
ski metalic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszko
dzony przód, podłużnice i błotniki całe, -15.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
FIAT PUNTO, 1995 r., 115 tys. km, 1000 ccm, turkusowy me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, uszko
dzony przód - 3.500 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-32-41
FIAT PUNTO, 1998 r., 34 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielo
ny, stan b. dobry, poduszka pow., uszkodzony przód (prawa 
strona), • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0607/46-49-90 
FIAT REGATA, 1985 r., 1500 ccm, benzyna uszkodzony 
przód, stan silnika b. dobry, kpi. dokumentacja, - 1.300 zł. 
Opole, tel. 0501/25-31-20
FIAT SEICENTO, 2000 r. po wypadku, - 6.000 zł. Nysa, tel. 
077/435-72-88 po 18
FIAT SEICENTO, 2000 r., biały, po stłuczce - lewa lampa,

wgnieciona maska, jeżdżące, sprawne, • 12.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
RAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czarny metalic, 
zadbany, na białych tablicach, stan techn. idealny, -1.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-65-23,0609/20-08-64 
FIATTIPO, 1989 r., 1600 ccm, niebieski metalic, uszkodzony 
przód, - 3.200 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. 065/526-25-43
FIAT UNO IE, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
sportowy układ wydechowy, alum. felgi, el. otw. szyby, tylne 
szyby uchylane, ogrzewanie tylnej szyby, RO + 4 głośniki, 
czerwona wykładzina, moc 112 KM, 3-drzwiowy, dzielona tyl
na kanapa, pełna tylna klapa, do poprawek blacharsko-lakier- 
niczych, - 3.550 zł. Świdnica, tel. 0607/55-96-35, 
0604/14-19-10
FIAT UNO SKŁADAK, 1988 r., 83 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, niebieski, 3-drzwiowy, nowe pokrowce, uszkodzona ma
ska, szyba, udokumentowane pochodzenie, • 4.000 zł lub 
zamiana na motocykl, w tej cenie. Kępno, tel. 062/583-12-23 
FIAT UNO, 1988 r., benzyna, biały, 5-biegowy, szyberdach, 
bardzo lekko uszkodzony lewy przód, - 3.500 zl. Trzebnica, 
tel. 071/312-86-67
FIAT UNO, 1989 r., 1300 ccm, diesel, granatowy, 5-drzwio- 
wy, uszkodz. blok silnika - 4.600 zł lub zamienię na Fiata 126p 
z 1996 r., ważny przegląd i ubezp. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0604/88-67-16
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy bok, 
kupiony w salonie, zarejestrowany, • 4.400 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, komplet
na dokumentacja, 5-drzwiowy, mocno rozbita strona kierow
cy, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, • 5.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-42-16
FIAT UNO VAN, 1999 r., ie po dachowaniu, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, książka serwisowa, homologacja na osobowo - cięża
rowy, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/77-61-54,071/348-34-7,8 
FORD AEROSTAR, 1988 r., 3000 ccm kpi. zniszczony, udo
kumentowane pochodzenie, • 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/50-42-03
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wana w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, niebieski metalic, uszko
dzony przód, zarejestrowany, udokumentowane pochodze
nie, -1.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-34-49 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, ważny 
przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji, sprawny, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, pierścienie w silniku do wymiany, stan dobry, za
dbany, • 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
FORD ESCORT, 1984/85 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
srebrny, 3-drzwiowy. szyberdach, 5-biegowy, stan silnika do
bry, uszkodzony lewy przód, • 3.600 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73
FORD ESCORT, 1986 r., 1400 ccm, srebrny metalic, lekko 
uszkodzony, - 4.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-04-15 
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i silnik, 
- 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1990 r., 86 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, na białych tablicach, stan idealny -1.500 
DEM. Jawor, tel. 0049/17-34-25-18-62 Niemcy, 0607/39-08-51 
FORD ESCORT KOMBI, 1990 r., 1400 ccm, czerwony, moc
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no uszkodzony prawy bok, • 2.800 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra. tel. 0603/95-72-41
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 166 tys. km, 1600 ccm, EFi, 
szary metalic, centr. zamek, el. reg. reflektory i lusterka, szy
berdach, podgrz. przednia i tylna szyba, 5-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, uszkodzony przedni błotnik, 3-drzwiowy, •
10.900 zł lub zamienię na VW Golfa, diesla. Chojnów, teł. 
076/819-11-48
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1400 ccm uszkodzony lewy 
przód, - 6.800 zł. Grodków, tel. 077/415-43-37 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, 
przegląd do 02.2002 r, • 4.900 zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36,071/348-34-78 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1600 ccm, EFI, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia z Niemiec, 
lekko uszkodzony, -10.400 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT, 1992 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwo
ny metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie, szy

berdach, uszkodzony przód, cena - 2.800 DEM + cło i trans
port. Góra, tel. 065/543-33-02
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel, czarny, 3-drzwio
wy, uszkodzony tylny błotnik, do sprowadzenia, - 10.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/69-33-42
FORD ESCORT KOMBI. 1992/96 r., 170 tys. km, 1600 ccm. 
16V, kolor wiśniowy, wspomaganie, centralny zamek, szyber
dach, radioodtwarzacz, do lakierowania, - 9.400 zł. Kępno, 
tel. 062/781-24-68 do godz. 18,0607/19-96-03 
FORD ESCORT, 1993 r., 105 tys. km. 1600 ccm. 16V, grana
towy metalic, centralny zamek, wspomaganie, alum. felgi, 
szyberdach, szyberdach, radio, kpi. opon zimowych, • 11.500 
zł. Wrocław, tel. 326-17-08,0601/63-67-03 
FORD ESCORT. 1993 r„ 125 tys. km, 1600 ccm. 16V, czer
wony, uszkodzony przód, silnik sprawny, - 4.500 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-56-76,0502/24-64-75 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16y, zielo
ny metalic, po wypadku, uszkodzony przód i tył z prawej stro
ny, - 5.700 zł. Grodziszowice, tel. 071/302-74-23, 
0600/54-81-22
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, 16V, biały, białe zegary, 
5-biegowy, 2 poduszki powietrzne, alum. felgi, szyberdach, 
do sprowadzenia z Niemiec, - 10.000 zl. Złotoryja, tel. 
076/878-79-13
FORD ESCORT Ghia, 1995 r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, przerysowane dwa boki, techn. 
sprawny, ukł. jezdny, nienaruszony, pełne wyposażenie oprócz 
skóry - 4.500 DEM. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, uszko
dzony 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 COMBI, 1995 r. Bolero, po mocnym dacho
waniu, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciem
noniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, poduszka 
powietrzna, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny za
mek, lekko uszkodzony, sprawny, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, - 18.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD ESCORT PICK-UP, 1996 r., 43 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, 2 miejsca, poduszka pow., uszkodzony lekko przód, 
do sprowadzenia z Niemiec, odbiór przy granicy • 5.300 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT Ghia. 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny, pełne wyposażenie, relingi dachowe, klimatyzacja, 
2 poduszki powietrzne, alum. felgi, lekko uszkodzony, -13.300 
zł. Legnica, tei. 0603/30-48-23 
FORD ESCORT KOMBI. 2000 r., 1600 ccm. wtrysk 16V, ZE
TEC, srebrny metalic, homologacja na ciężarowo-osobowy, 
model Bolero 2, uszkodzony lewy bok, kupiony w salonie, ABS, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. fotele, 
centralny zamek, książka serwisowa, alarm, halogeny, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -19.900 zl, możliwa fak
tura VAT. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
FORD FIESTA, 1977 r., 1100 ccm, czerwony, uszkodz. silnik, 
przegląd do 05.2002 r. - 500 zł. Świeradów Zdrój, tel, 
0606/20-25-19
FORD FIESTA, 1991 r., 76 tys. km, 1100 ccm, niebieski me
talic, 3-drzwiowy, uszkodzony przód, cena - 800 DEM + cło i 
transport lub 8.000 zł (po sprowadzeniu). Leszno, tel. 
0502/16-00-17
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - 7.200 
zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FIESTA 1998 r., 28 tys. km, 1300 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, 2 poduszki pow. (całe),, 
ABS, centralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie, uszko

AUTO HANDEL “PALCARS”
S P R Z E D A Ż  - S K U P  A U T  P O W Y P A D K O W Y C H  i C A Ł Y C H

W ro c ła w , u l.  S w o jc z y c k a  99  (k ie ru n e k  J e lc z , 50 0m  z a  C P N , p rz y  p rz e je ź d z ie  k o le jo w y m )  
te l.  0 7 1 / 3 4 8  3 4  7 8 ,  t e l .  N O N  S T O P  -  0 6 0 1  7 0  7 6  4 5 ,  0 6 0 1  7 7  6 1  5 4  

w  o fe rc ie  n a  p la c u  z a w s z e  50  a u t, c e n y  d o  n e g o c ja c ji ,  z a p e w n ia m y  ta n i t r a n s p o r t  n a  te re n ie  c a łe g o  k ra ju  
^ ^ ^ ^ z y n n ^ p n ^ p t ^ d j^ lT jS O ^ o b o t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a p r a s z a m ^ n ^ ^ la c n i j J B ^ n ia n ^ g a lc a ^ S ^ W g ^ g ^ ^ ^ ^ ^

1. Alfa Romeo 164 3.0 + gaz 1992 r. uszkodzony prawy przód  7.200 zł
2. Audi 100 1.8 + gaz, 1984 r, uszkodzony lewy przód................... 3.800 zł
3. Audi C4 100 Avant 2.3E, 1991/92 r. cały nie uszkodzony........... 16.500 zł
4. Audi 100, 2.2 + Inst Gazowa, 1986 r, uszk. Lewy przód........... .4.200 zł
5. Audi A6, 2.6 benzyna, 1995/96 r, delikatnie uszkodzony........... 29.900 zł
6. Audi 80 B3, 1600ccm, 1987 r, lekko uszkodzony.................. 5.700 zł
7. BMW 316 i E30, mocno uszkodzony, prawy przód.........—— 5.700 zł
8. Citroen ZX 1.41, 1992 r. po dachowaniu,  .....................   4.200 zł
9. Citroen XM, 2.0, 1991 r, po pożarze, twardy dowód..................... 4.300 zł

10. Daewoo Lanos, 1.6 i 16 V, 98/99 r, p.wyp. uszk. lewy przód 10.900 zł
11. Daewoo Espero GLX, 1997 r, 1.6 i DOHC 16V, klima ___  7.700 zł
12. Fiat 126 EL, 1996 r, czerwony, bezwypadkowy, okazja 4.400 zł
13. Fiat UNO, 1.0b, 1992, uszkodzony lewy bok   4.400 zł
14. Fiat Uno, 1.4 ie VAN, 1999 r, po dachowaniu ...............7.900 zł
15. Ford Transit, 2.4 TD, 2000/01, mocno rozbita lewa strona .27.900 zł
16. Ford Escort Combi, 1.6 16V ZETEC, 2000 r, uszkod. Lewy bok.19.900 zł
17. Ford Escort 1.8 D, 1991 r, po dachowaniu............     4.900 zł
18. Ford Sierra Combi 1.8 CLX, 1992 r, uszk. Mocno przód  4.300 zł
19. Ford Sierra, 2.0I ES, 1985 r, na chodzie, zaniedbany............. 2.200 zł
20. Honda Accord, 2.2, 1990r, po dachowaniu, silnik O.K............. 4.300 zł
21. Honda Acord, 1991/92, 2.0 16V, uszk. Lekko tył i przód, 6.300 zł
22. Honda Concerto 1.8 TDI, 1995 r, mocno uszk. przód.............. 5.800 zł
23. KIA Prlde, 1999/00 rok, uszkodzony dach i poobijany.   6.700 zł
25. Mazda 626 Cronos 2.0I DOHC 16 V, 1996 r, bezwyp. p. wyp.33.800 zł
25. Mercedes 126 500 SE, 1986/87 stan idealny.________........25.500 zł
26. Mercedes 123 200D, 1979/80 r. uszk lewy przód. ..................1.550 zł
27. Mercedes 123 200D, 1981 r. blacharka do remontu, na chodzie....... 2.300 zł

28. Mercedes 190E, 1983 r, 2.0 B, bezwyp. uszk. pompa paliwowa 6.300 zł
29. Mercedes 208 D, 2.3 D, blaszak,stan dobry, bezwypadkowy. .26.700 zł
30. Nissan Primera, 2.0 sedan, 1991 r, po niegroźnym dachowaniu  6.600 zł
31. Opel Astra Combi 1.6 2000 r. lekko uszkodzona.............  22.600 zł
32. Opel Ascona 1.3, 1983 r. na chodzie, silnik po remoncie   2.100 zł
33. Opel Omega 2.0 automatic, 1988/89 r. bezwypadkowy..................... 4.400 zł
34. Opel Omega, 2.0 benzyna, 1989 r, uszk. Prawy przód................. 3.950 zł
35. Opel Kadet, 1.6 combi, 1991 r, po pożarze, zarejestrowany. 3.900 zł
36. Opel Kadet Sedan, 1986/87 r, uszkodzony dach, poobijany.  3.600 zł
37. Opel Vectra Combi 2.0 TDI, 16V, 1997/98 r. uszk. silnik— ——  27.700 zł
38. Peugeot 405, 1989 r, 1.9 GRD, mocno rozbity lewy przód,.—— ... 3.600 zł
39. Peugeot 405 GRI Combi 1.6 i 1990/91 r. bezwypadkowy. ___  6.600 zł
40. Peugeot 405, 1.6 GL, 1995 r, salonu, uszk. Prawy przód— -  7.900 zł
41. Peugeot 306 1.8, Slgnature 1997 r. po lekkim dachowaniu..— . 13.100 zł
42. Polonez Truck, 1.6 LB, 1998/99 r, mocno uszkod , zdekompletowany.2.900 zł
43. Polonez Truck, 1.6i 1996 r, bezwypadkowy, faktura VAT.— 6.200 zł
44. Renault Trafie Maxi, 2.5 D, 1994 r, po pożarze—  ................ 5.700 zł
45. Renault Megane II cupe, 99/00,1.9 Dti, uszk. Prawy przód, części gatis.29.900 zł
46. Seat Ibiza 1.21, 1993 r. uszk. mocno bok.— — 4.300 zł
47. Suzuki Super Carry, 1.0, do remontu, twardy dowód, 8 osob  2.550 zł
48. Suzuki Swift, 1300ccm, 1991 r, czarny, uszkodzony przód— .4.700 zł
49. Toyota Corolla Sedan 1.4 16V, 1996 r. lekko uszk. tył, jeidiący... 15.500 zl
50. VW Polo Combi 1.3 1994 r. uszkodzony lewy przód...— — — . 5.800 zł
51. VW Passat Sedan 2.0I automatic, 1995 r, bezwyp., stan bdb—.... 22*500 zł
52. VW Golf II, 1986 r, 1.3 b, brak lamp, szyb, foteli_______  .4.950 zł
53. VW Golf III, 1.6 i, 1993 r, cały, nie uszkodzony.___________ 14.900 zł
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W Y J A Z D Y  PO T A N IE  A U TA  
Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

Załatwianie formalności celnych.

dzona lewa przednia strona - 6:000 DEM * cło i transport. 
Góra, ter. 065/543-32-41
FORD RESTA, 1998 r. /̂tye.fcm, 1250 ccm,.f6V ZETEĆ, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, lekko uszkodzony przód, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, -17.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD FOCUS KOMBI. 1999 r.„52 tys. km, 1800 ccm, TDi, 90 
KM, czerwony metalic, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie, relingi dachowe, roleta, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, 4 poduszki pow. (całe), uszkodzona prawa przednia 
strona - 12.000 DEM + cło i transport. Leszno, tel. 
0502/16*00-17
FORD FOCUS, 1999 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
poduszki pow., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, RM, 5-drzwiowy, uszk. 
-13.900 DEM + cło i transport Prochowice, tel. 076/858-44-51 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 18 tys. km. 1800 ccm, TDi. 
perłowobiały, 90 KM, ABS. centralny zamek, wspomaganie, 
klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne (całe), uszkodzony przód, 
cena -14.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
FORD FOCUS KOMBI. 2000 r„ 27 tys. km, 1800 ccm. TDI, 
biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, centralny 
zamek, el. reg. reflektory, radio, welur, wersja Ghia, w kraju 
od 2 m-cy, lekko zarysowany próg, - 39.700 zł. Udanin, tel. 
076/870-91-26
FORD GRANADA, 1984 r., 2300 ccm, diesel, stalowy meta
lic, uszkodzone prawe drzwi, sprawny, centralny zamek, wspo
maganie kier., bez przeglądu, sprawny silnik, - 2.200 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/322-46-80,0603/05-83-85 
FORD KA. 1997 r. lekko uszkodzony, do sprowadzenia z Nie
miec, -16.300 zł. Góra, tel. 0605/85-56-75 
FORD KA, 1999 r.. 18 tys. km, 1250 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony 
prawy przód - 6.000 DEM + cło i trasnport. Góra, tel. 
065/543-33-02
FORD MAVERICK, 1997 r., 78 tys. km, 2700 ccm, TDi, gra
natowy metalic, długi, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, kli
matyzacja, et. 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 MONDEO, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, 
uszkodzony zderzak tylny - 3.600 DEM + do i transport lub 
na gotowo 15.500 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
FORD MONDEO, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, uszko
dzona uszczelka pod głowicą, stan b. dobry - 4.000 DEM lub 
na gotowo • 16.000 zł. Jawor, tel. 0607/394)8-51 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, bordowy, ABS, centralny zamek, wspomaganie, 2 po
duszki powietrzne, lekko uszkodzony błotnik przedni prawy, 
do sprowadzenia z Niemiec - 6.000 DEM lub na gotowo •
20.000 zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51
FORD MONDEO, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, poduszka pow., 
uszkodzona tylna klapa, do sprowadzenia, - 21.000 zł. Lesz
no, tel. 0605/69-33-42
FORD MONDEO Ghia, 1997 r., 1800 ccm, TDI, biały, po wy
padku, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, poduszka pow, -
25.000 zł. Przyczyna Dolna, gm. Wschowa, tel. 065/540-58-05 
FORD PROBE, 1994 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, inst. 
gazowa, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, przetarta prawa strona, • 16.500 zł. Wro
cław, tel. 071/357-72-21.0503/13-45-74
FORD PUMA, 1999/00 r., 12 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, lekko uszkodzony lewy i prawy błotnik, po
krywa silnika i zderzak, techn. sprawny, poduszki nienaru
szone, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., centralny zamek, 
cena 7.900 DEM + cło. 58-500 Jelenia Góra, tel. 
0604/46-34-26
FORD PUMA, 2000 r., 18 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny, 
poobijany, sprawny - 10.000 DEM. Wrocław, tel. 
0606/41-11-94
FORD SCORPIO, 1985 r.. 2000 ccm. czerwony, ABS, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,

inst. gazowa, przetarta strona prawa, nowy lakier, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/52-43-34
FORD SCORPIO, 1985 r., 2000 ccm po wypadku, zarejestro
wany, -1.800 zł. Zielona Góra, tel. 0602/86-73-24 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, biały, uszkodzony pra
wy przód, sprawny, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 0603/81 -08-46 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r.. 2000 ccm, DOHC, grana
towy metalic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, inst. ga
zowa, lekko uszkodzony, koszt naprawy 1.000 zł, -7.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-25-01,0602/37-40-86 
FORD SCORPIO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, kolor grafitowy 
metalic, lekko poobijany, zadbany, wykończenia w drewnie, 
ABS, welurowa tapicerka, wspomaganie, szyberdach, • 8.800 
zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23,0609/20-08-64 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyza
cja, automatic, skórzana tapicerka, lekko uszkodzony przód, 
na chodzie, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD SCORPIO, 1995 r„ 2000 ccm uszkodzony, silnik i po
duszki pow. całe, -12.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-37-30, 
0605/20-04-16
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V. 
fioletowy metalic, nowy model, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, ABS, szyberdach, centr. zamek, wyposażenie elektr., 
drewno, relingi, roleta, RO, lekko uszkodzony, koszt naprawy 
ok. 2.500 zł, - 22.500 zł. Kalisz, tel. 0605/33-88-53 
FORD SIERRA, 1982 r.,2000 ccm, V6, czerwony, hak, alum. 
felgi, szyberdach, zarejestrowany, gażnik, lekko uszkodzony 
lakier i zawieszenia, bez dokumentacji, stan dobry, -1.300 zł. 
Leszno, tel. 065/526-67-87,0607/04-78-28 
FORD SIERRA, 1984 r., biały, na kołach, pełna dokumenta
cja, - 990 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, inst. gazowa, mocno uszkodzony przód (lewa 
strona), -1.200 zł. Korfantów, tel. 077/431-98-08 ,
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, stan dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubełko
we, 3-drzwiowy, zarejestrowany, sprawny, spoiler, sportowa 
kierownicza, obrotomierz, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42.071/348-26-11 
FORD SIERRA, 1987 r„ 2300 ccm, diesel całkowicie spalo
ny, nowy model, kpi. dokumentacja, zarejestrowany w Pol
sce, - 2.000 zł lub zamienię na inny, na białych tablicach. 
Opole, tel. 0603/41-08-29
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, polska 
dokum., całkowice spalony, - 2.800 zł lub zamienię na samo
chód japoński o małej pojemności. Wałbrzych, tel. 
0602/52-55-51 w godz. 9-17
FORD SIERRA, 1988 r„ 2000 ccm. benzyna, czerwony, uszko
dzony przód, silnik sprawny, zarejestrowany, - 3.300 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 180 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, uderzony w tylną lewą stronę, 
do naprawy; błotnik tylny lewy, lewe tylne drzwi, próg lewy, 
wgnieciona podłoga, roczna inst. gazowa, szyberdach, cen
tralny zamek, alarm, silnik, skrzynia, ukł. jezdny, sprawny •
3.400 zł. Legnica, tel. 076/854-54-63,0604/14-67-71 
FORD SIERRA SEDAN LX, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, uszkodzony lewy bok, silnik i skrzynia

biegów sprawne, zarejestrowany, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35 .
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r„ 126 tys. km, 1600 ccm, czer
wony metalic, uszkodzony tył, el. reg. reflektory, katalizator, 
szyberdach, centralny zamek, reguł, fotele, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, - 4.500 zł. Olbrachtów, gm. Żary, tel. 
068/374-87-44,0606/58-65-10 
FORD SERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk. CLX, moc
no uszkodzony przód (prawa strona), poszerzony tył,ciemne 
szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowany, 2 silniki 
z dokumentacją gratis, • 4.300 zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-26-11 
FORD TRANSIT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gazowa, 
blaszak, niski, krótki, przegroda celna, hak, 2-osobowy, uszko
dzona lewa strona, brak przeglądu, stan silnika b. dobry, •
2.800 zł. Wrocław, tel. 071/343-76-17 
FORD TRANSIT, 1983 r. lekko uszkodzony silnik, - 2.350 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/810-31-68 
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, rej. w 
Polsce, 8 osób + 900 kg, ważny przegląd, spalony, • 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1995 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, per
łowobiały, ABS, centralny zamek, wspomaganie, 2 poduszki 
powietrzne, długi, podwyższony, uszkodzony przód, cena -
7.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD TRANSIT. 1997 r., 114 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, skrzyniowy, dł. skrzyni 3,30 m, szer. 2,10 m, plandeka, 
aluminiowe burty, ABS, wspomaganie kierownicy, książka 
serwisowa, lekko uszkodzony, możliwość zamiany, • 31.900 
zł. Bralin, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
FORD TRANSIT. 1998 r„ 45 tys. km, 2500 ccnv JDł, biały, 
krótki, podwyższony, książka serwisowa, uszkodzony błotnik 
i gril|: 8.500 DEM + cło. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km, 2400 ccm, TDi, 
srebrny metalic, najnowszy model, b. mocno uszkodzony lewy 
przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, most i wał nie 
uszkodzone, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka ser
wisowa, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 w godz. 8-18 
GEO METRO, 1991 r., 1300 ccm, benzyna uszkodzony przód,
- 4.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
GMC SONOMA PICK-UP, 1997 r., 4300 ccm, niebieski, 4-oso- 
bowy, uszkodzone drzwi, pełne wyposażenie - 8.500 DEM. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
HONDA ACCORD, 1979 r., 1600 ccm, niebieski, demne szy
by, hak hol., uszkodzony silnik + drugi, -1.150 zł. Kożuchów, 
tel. 0604/75-81-73
HONDA ACCORD, 1988 r., 2000 ccm, • 2.100 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-61-21
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik sprawny, alum. felgi, bogate wyposażenie, sprowadzo
ny w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 4.300 zł, 
do uzgod.. Wrodaw, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
HONDA ACCORD, 1991/92 r., 2000 ccm. 16V, wtrysk, kolor 
grafitowy, uszkodzony przód i lekko tył, sprawny, sprowadzo
ny w całości, zarejestrowany, aktualny przegląd, el. otw. szy
by (4), el. reg. lusterka, reflektory, welurowa tapicerka, cen
tralny zamek, wspomaganie, el. reguł, fotele, kpi. dokumen- 
tacja, - 6.300 zł. Wrodaw, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
HONDA ACCORD, 1996 r., 79 tys. km, 2000 ccm, 16V, wi
śniowy metalic, 130 PS, do sprowadzenia z niemiec, uszko
dzone przednie lampy, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, cena - 10.500 DEM. Chojnów, tel. 
076/819-15-99,0602/58-06-18 . X
HONDA ACCORD, 1997 r., 80 tys. km, 1850 ccm, granatowy 
metalic, alarm z domykaniem szyb, szyberdach otw. elektr., 
centralny zamek, elektr. otw. szyby, wspomaganie kierowni

cy, poduszka powietrzna, welurowa tapicerka, instalacja ga
zowa, lekko uszkodzony przód, sprawny, - 25.500 zł. Płock, 
tel. 0604/44-48-93
HONDA CMC SEDAN, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, wrzoso
wy metalic, 5-biegowy, czerwone wnętrze, kompletna doku
mentacja, zarejestrowany w kraju, uszkodzony przód, • 3.100 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
HONDA CMC, 1994 r„ 100 tys. km, 1500 ccm, 16V, niebie
ski metalic, uszkodzony przód, el. otwierane szyby, szyber
dach, welurowa tapicerka, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-17
HONDA CONCERTO, 1995 r., 96 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
srebrny metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro
wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaga
nie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, • 5.700 zł, 
do uzgod.. Wrodaw, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
HONDA CRX, 1988/93 r., 1600 ccm zniszczony, kompletna 
polska dokumentacja, - 3.400 zł. Świebodzice, tel. 
074/845-20-99
HONDA PRELUDE, 1989 r., V6, szary metalic, nowy model 
karoserii, welurowa tapicerka, alum. felgi, podwójne wspo
maganie kierów., el. otw. szyberdach, niesprawny silnik - 7.000 
zł lub zamienię. Polkowice, tel. 06Ó9/27-95-15 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 101 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, alum. felgi, na białych tablicach, lekko rozbity 
przód, techn. sprawny, - 2.000 zł. Staniszcze Małe, tel. 
077/461-19-56
HYUNDAI ACCENT, 1996 n, 34 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
uszkodzony przód, stoi w Niemczech, - 2.500 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-74-04
HYUNDAI ELANTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały, 
automatic, przyciemnione szyby, RO, uszkodzony silnik, •
9.500 zł lub ze sprawnym silnikiem -10.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-36-76
HYUNDAI SONATA, 1996 r., 2000 ccm, 16V, srebrny meta
lic, pełna dokumentacja, nowy model, pełne wyposażenie, 
uszkodzone drzwi, - 13.800 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38 
ISUZU MIDI BUS. 1994 r., 145 tys. km, 2200 ccm. diesel, bia
ły, uszkodzony, zarejestrowany, - 7.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-32-10,0601/59-12-38 
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, turbo D, granatowy, 
orurowany, ospoilerowany, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
• 18.000 zł lub zamienię na samochód osobowy, z silnikiem 
diesla. Wałbrzych, tel. 074/814-15-57,0600/52-29-78 
IVEC0 190-33,1986 r., 13000 ccm uszkódzona kabina, techn. 
sprawny, stan opon-b. dobry, - 8.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-01-75. Rudna, 0601/56-40-68 
IVECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy typ, 
długi i niski, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
lekko uszkodzony przód + części, • 23.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86 w godz. 9-17,0609/45-99-56 
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1994/95 r., 5200 ccm, 
zielony, uszkodzone lewe drzwi, stłuczona przednia szyba, 
sprawny w 100%, - 42.000 zł. Leszno, tel. 0605/69-33-42 
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1996 r., 53 tys. km, 
5200 ccm, kolor wiśniowy metalic, ABS, podwójna klimatyza
cja, komputer pokładowy, centralny zamek, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, poduszka pow., 4x4, 
aluminiowe felgi, uszkodzony przód, koszt naprawy 10.000 
zł, -42.000 zł. Wrocław, tel. 0601/67-06-90 
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., 5 tys. km. 4700 ccm, V8

wersja Limited, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, uszko
dzony, • 100.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
JEEP WRANGLER, 1992 r., 162 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, 4x4, uszkodzony przód - 5.000 DEM + cło i 
transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
JEEP WRANGLER CABRIO, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 
czarny, lekko uszkodzony błotnik i zderzak, techn. sprawny, 
atrakc. wygląd, orurowany, • 29.000 zł. Legnica, tel. 
0603/30-48-23
JELCZ 317 D, 1977 r., 11100 ccm, czerwony, ciągnik siodło
wy + naczepa Zremb, uszkodzona skrzynia biegów, • 3.700 
zł. Kiełczów, tel. 071/398-82-92 
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm ciągnik siodłowy, kabina z 
1991 r., uszkodzony, - 3.000 zł. Wrodaw, tel. 0608/55-66-73 
KIA CERES, 1997 r. kompletna dokumentacja, zniszczony, •
3.000 zł. Wrodaw,. tel. 0601/71-69-78 
KIA PRIDE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, po dachowaniu, silnik, zawieszenie i płyta podłogo
wa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. i zakup 
w 2000 r., karta pojazdu, .twardy* dowód rejestr, - 6.700 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 w godz. 8-18 
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, mocno uszkodzona, kpi. dokumentacja, • 1.100 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
MAN 10.150,1990 r., 6800 ccm, diesel, niebieski, 2 poduszki 
pow., uszkodzona przednia i tylna szyba, brak silnika, zde
rzaka z lampami, liczników, możliwość przywozu brakujących 
części, - 9.500 zł. Leszno, tel. 065/573-84-09 
MAZDA 323 F, 1991 r., 1600 ccm, zielony metalic, mocno 
uszkodz. przód, zarejestrowany w kraju, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-57-00
MAZDA 323 F, 1996 r., 15 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, grana
towo perłowy, centralny zamek, z powodu wyjazdu, po wła
maniu, konsola radia uszkodzona, stan idealny, w rozliczeniu 
Skoda 120 lub inny, - 23.000 zł. Wrodaw, tel. 346-49-02

BLACHARSTWO, 
LAKIERNICTWO |

s z y b k o  i ta n io  o 
ró w n ie ż  b e z g o tó w k o w o  

warsztat, tel. 071/315-71-24,0-606 58 57 40

MAZDA 626,1982 r. kpi. dokumentacja, do remontu • 1.000 
zł. Jugów, tel. 074/872-55-76,0602/51-26-96 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel, biały, mocno uszko
dzony przód, dokumentacja, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0609/28-31-59
MAZDA 626,1989 r., 1800 ccm, biały, 5-drzwiowy, alum. fel
gi, uszkodzony tył, sprawny, • 5.400 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
MAZDA 626 GLX, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centralny zamek, 
podgrzew. fotele, reg. kierów., spryskiwacz refl., inst. gazo
wa, sprawny, pęknięta szyba przednia, silnik doteg., brak OC 
i przeglądu -12.500 zł. Jawor, tel. 076/870-32-45 po godz.19 
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
pełne wyposażenie el., poobijany, - 9.800 zł. Opole, tel. 
077/415-00-59 po godz. 20
□ MERCEDES skup modeli 123,124,201,210,140 i 

innych (całe lub po wypadku), natychmiastowa wy
płata gotówki, transport gratis, satysfakcja gwaran
towana. Wrocław, tel. 0601/77-87-40,0605/62-00-14 
81012031

MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, - 1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy paliwa, przy
ciemniane lampy, • 6.300 z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-26-11
MERCEDES 190 D, 1985 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ciemno-. 
grafitowy, uszkodzony przód, kompletna polska dokumenta
cja, - 6.800 zł. Rybnica, tel. 075/751-45-85 
MERCEDES 190 D, 1987 r„ 2000 ccm, diesel po spaleniu. 
Stara Rzeka, gm. Grębodce, tel. 076/831-57-54 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 177 tys. km, 2000 ccm, die
sel, biały, szeroka listwa, alum. felgi, centralny zamek, szy
berdach, sportowy przód, drewniana kierów., alarm + pilot, 
hak, tylny spoiler, kpi. dokumentacja, lekko rozbity lewy przód 
i drzwi -15.000 zł. Lubin, tel. 076/844-86-92,0606/48-69-61 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., zielony, do remontu kapital
nego, wspomaganie, techn. sprawny, przegląd. -1.100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-55-34.0602/52-55-51 
MERCEDES 200 123,1979/80 r., biały, mocno uszkodzony 
lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, zareje
strowany w kraju, .twardy* dowód rejestracyjny, - 1.550 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42,0601/77-61-54 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., kolor wiśniowy, uszkodzona 
prawa strona, zarejestrowany, sprawny, • 2.600 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0601/86-20-61
MERCEDES 200 116, 1980 r., biały, silnik do remontu, do 
małych poprawek blacharskich, wersja USA, - 3.500 zł. Le
gnica, tel. 076/887-18-04
MERCEDES 200 123 W, 1985 r., 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, do wymiany pierścienie, wspomaganie kier., doku
mentacja polska i celna, • 5.200 zł. Wrocław, teł. 
0601/77-87-40
MERCEDES 200124 E, 1993 r., czarny metalic, lekko uszko
dzony przód, silnik od C-klasse, automatic, cena - 9.300 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/17-36-54-53-52 mówimy po polsku 
MERCEDES 207 BUS, 1977 r., 2400 ccm, diesel, zielony, dłu
gi, 9-osobowy, oszklony, brak rozrusznika, - 5.500 zł. Grędzi- 
na, tel. 071/381-20-02
MERCEDES 207,1978 r. skorodowany, - 3.600 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08̂ 10,0602/68-90-83 
MERCEDES 207,1980 r., 2400 ccm, diesel przedłużony, pod
wyższony, uszkodzone panewki, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-23,0609/20-08-64 
MERCEDES 220115 D, 1976 r., 2200 ccm, diesel,żółty, czę
ściowo zdekompletowany, kpi. dokumentacja, niesprawny, 
dużo części. -.400 zł. Lubsko, tel. 068/372-11-76, 
0608/45-23-26
MERCEDES 230123,1984 r„ benzyna szyberdach, inst. ga

zowa, silnik do remontu, blacharka również, kompletna doku
mentacja. - 3.990 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-87-40 
MERCEDES 230 E AVANGARDE, 1998 r., 2300 ccm. benzy
na, srebrny metalic, przerysowana prawa strona, automatic -
20.000 DEM + cło. Karpacz, tel. 075/761-81-47 
MERCEDES 240 123 D, 1982 r. kpi. polska dokumentacja, 
zarejestrowany, - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
MERCEDES 240 123,1984 r., 250 tys. km, 2400 ccm, biały, 
uszkodzony tył i dach, zarejestrowany w Polsce, pełna doku
mentacja, • 4.000 zł. Wrodaw, tel. 0503/92-70-00 
MERCEDES 300124,1986 r., 270 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, zielony metalic, kombi, automat, szeroka listwa, ABS, ESO, 
klimatyzacja, el.szyby, lusterka, szyberdach, relingi, central
ny zamek, alarm, felgi aluminiowe, nowe opony, uszkodzony 
przód, -11.300 zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-97 
MERCEDES 307 D, 1982 r., 80 tys. km. 2400 ccm, diesel.

biatyc.uszkodzony przód, do remontu; blaszak, niski, krótki, 
przegroda celna, 3-osobowy, - 4.500 Zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873454*
MERCEDES 307 b;'1®2 r„ 2400'ccm, diesel, kolor kremo
wy, długi, wysoki, po dachowaniu, dach do wymiany, drzwi 
całe, silnik nie uszkodzony, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-94-83
MERCEDES 310,1985 r., 140 tys, km, 2300 ccm, benzyna, 
niebieski, nie składak, odprawa celna, do remontu blacharki, 
sprawny silnik i podzespoły, - 5.800 zł. Zielona Góra, tel. 
068/325-39-95 pogodz.16,0607/74-51-25 
MERCEDES 320 E, 1997 r., 60 tys. km pełne wyposażenie, 
lekko uszkodzony - 32.000 DEM + cło i transport. Wrocław, 
tel. 071/311-51-95 po godz. 20,0605/07-07-12 
MERCEDES 350 S, 1994 r., 164 tys. km, 3500 ccm, turbo D 
pełne wyposażenie, lekko uszkodzony bok, sprawny -18.900 
DEM ♦ do. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
MERCEDES 500 SE 126, 1986/87 Ę  190 tys, km. zielony 
metalic, model z 1987 r.. klimatyzacja, ABS, drewniana kie
rownica, el. reguł, szyby, lusterka, reflektory, fotele, zagłówki, 
kierownica, instal. tel. komórkowego, alarm, centralny zamek, 
immobilizer, odczepiany hak, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, - 24.500 zł lub zamienię na Mercedesa 140,210 lub vana. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
MERCEDES MB 100 BUS, 1990 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
blaszak, uszkodz. silnik, stan b. dobry, odbiór w Niemczech, 
ważny TUV - 2.500 DEM. Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24, 
0609/53-53-05
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1996/97 r., 112 tys. km, 2900 
ccm, TDi, biały, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, techn. 
sprawny, lekko uszkodzony, maks. przedłużony, hak, bogate 
wyposażenie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, oclo
ny, • 43.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/82-94-86 
MERCEDES SPRINTER 316 CDI, 2000 r., 20 tys. km, 2700 
ccm, biały, oszklony, z siedzeniami, maxir 11-osobowy, ser
wo, ABD, ADS, ASR, klimatyzacja, lekko uszkodzony prawy 
przód, do sprowadzenia • 24.500 DEM + cło lub na gotowo -
50.000 zł + VAT. Wrodaw. tel. 0605/59-88-00 
MERCEDES VITO, 1998 r., 101 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
biały, szyberdach, uszkodzony przód - 12.500 CHF. Lubin, 
tel. 0503/93-24-85, Szwajcaria, 0041/788-14-98-22 
MITSUBISHI CANTER, 1999 r.. 120 tys. km, 2800 ccm, TDI, 
biały, skrzyniowy, plandeka, dach przeźroczysty, z tyłu win
da, masa całkowita 3500 kg, ład. 1600 kg, lekko uszkodzona: 
szyba boczna, lusterko, nadkole plastikowe, zdjęda do wglą
du, do sprowadzenia, - 38.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0601/79-59-30
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne wypo
sażenie elektr., książka serwisowa, lekko uszkodzony, •
25.000 zł. Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 
0600/66-28-22,077/404-51-40
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic, lekko uszkodzony, - 23.000 zł. Michałowice k. Brzegu 
Opolskiego, tel. 0600/66-28-22,077/404-51-40 
MITSUBISHI COLT, 1987 r. stan średni, kompletna dokumen
tacja, do naprawy, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszkodzo
ny przód, stan silnika b.dobry, zarejestrowany, kompletna 
dokumentacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
MITSUBISHI GALANT GTI, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
16V, czerwony, uszkodzony przód, pełna elektryka, - 3.900 
zł. Opole, tel. 0604/59-30-11
MITSUBISHI GALANT. 1989 r.. 2000 ccm, granatowy, wszyst
kie el. dodatki, uszkodzony lewy przód, silnik techn. sprawny, 
koszt naprawy ok. 2000 zł,' • 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-62-92 po godz. 18
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, brązowy metalik, 
po dachowaniu, stan silnika dobry, pełne wyposażenie elektr., 
kpi. dokumentacja, - 3.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0603/48-41-22
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 173 tys. km, 1500 ccm, 12 V, 
kolor grafitowy metalic, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
alarm + pilot, II właścidel, uszkodzone lewe lusterko, -10.200 
zł. Wrodaw, tel. 071/315-88-18 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1991/96 r., 160 tys. km, 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, uszkodzony, po dachowaniu, 
silnik i skrzynia biegów sprawne, zarejestrowany, - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
MITSUBISHI PAJERO, 1984 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, zielony metalic, blacharka do częśdowego remontu i la
kierowania, brak szyby przedniej, nadkola prawego oraz pra
wej obudowy reflektora, stan techn. b. dobry, - 7.000 zł lub
11.000 zł (na gotowo). Dzierżoniów, tel. 074/832-50-11 po 
godz. 20,0601/76-16-90
NISSAN 200SX, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, turbo, 16 V, 
bordowy, prawy bok uszkodzony, • 5.900 zł. Głogów, tel. 
076/834-61-37,0600/15-06-81 
NISSAN ALMERA GX, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
biały, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. 
lusterka i szyberdach, 2 poduszki pow., spoiler, uszkodzony 
tył, klapa, zderzak, lampy, • 175.000 zł. Lubin. tel. 
076/846-16-64.0604/84-74-96 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, uszkodzo
ne szyby, lampy, poobijany, sprawny, -15.500 zł zapewniam 
części. Legnica, tel. 0604/40-56-33,0601/84-68-26 
NISSAN PRAIRE VAN. 1991 r., 2000 ccm, brązowy, uszko
dzony błotnik, reflektor, el. otw. szyby, tempometr, centr. za
mek, zaniedbana tapicerka, brak tylnej i bocznej szyby, • 7.500 
zł. Legnica, tel. 0608/17-26-96 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r.r 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V po dachowaniu, geometria prawidłowa, alum. felgi, 
ospoilerowany, silnik sprawny, el. otw. szyby (4), el. reg. lu
sterka i szyberdach, welurowa tapicerka, zarejestrowany, kpi. 
dokumentacja, - 6.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r., 1600 ccm. kpi. dokumenta
cja, po wypadku, • 3.900 zł. Zielona Góra, tel. 0503/32-39-30 
NISSAN SERENA, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. za
mek, RM, 7-osobowy, immobilizer, el. reg. lusterka, sprowa
dzony w całości w 2000 r, uszkodzony prawy przód,.- 20.000 
zł. Grębocice, tel. 076/832-50-16 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, 12V po źle przeprowa
dzonej naprawie blacharskiej, automatic, silnik i skrzynia b. 
pasuje do innych Nissanów, pełna dokumentacja, - 3.990 zł. 
Wrocław, tel. 0602/77-87-40
NISSAN SUNNY SEDAN, 1984 r., 1700 ccm, diesel, srebrny 
metalic, uszkodzony silnik, blachafka do poprawek, - 2.000 
zł. Torzym, tel. 068/341-41-33.0604/30-29-41 
NISSAN SUNNY B-11,1984 r„ 205 tys. km, 1700 ccm, die
sel, czerwony, uszkodzona skrzynia biegów, nowy akumula
tor (gwarancja), nowe paski i uszczelki, - 1200 zł. Wrodaw, 
tel. 0502/31-40-24
NISSAN SUNNY. 1989 r.. 130 tys. km, 1400 ccm,.grafitowy,

5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, uszkodzo
ny silnik, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0501/75-28-11 
NISSAN TERRANO II, 1997 r., 60 tys. km, 2700 ccm, TDI do 
sprowadzenia* uszkodzony błotnik lewy i drzwi lewe -10.000 
DEM. Legnica, tel. 076/862-79-71,0604/94-32-12 
NISSAN TRADE, 1995 r., 3000 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, ładowność 1.51, uszkodzony silnik, -15.000 źł. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-43-26,0603/63-96-28 
NISSAN VANETTE BUS, 1985 r., 2000 ccm, diesel, niebie
ski, 5-drzwiowy, hak, podwyższony, 5-biegowy, brak szyb w 
drzwiach i tylnej klapie, uszkodzony przedni pas, silnik w do
brym stanie, -1.950 zł. Oława, tel. 071/313-08-57 po godz. 21, 
0602/59-10-73
NISSAN VANETTE CARGO, 1997 r., 130 tys. km, 2300 ccm,
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diesel, biały, książka serwisowa, lekko uszkodzony (koszt 
naprawy ok. 3.000 zł), - 22.500 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
NYSA, 1993 r. bez silnika, z dokumentacją, stan dobry, - 200 
zł. Stary Dwór, teł. 071/319-63-38,0600/24-00-38 
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, sprawny, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 26.000 zł. Odola
nów, 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 remonde, techn. spraw
ny, sprawny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych popra
wek, pęknięta przednia szyba, - 2.100 żł, do uzgodnienia. 
Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA SEDAN, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, die
sel, brązowy metalic, uszkodzony tylny zderzak, błotnik, łapa 
prawa, brak tylnej szyby, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/749-44-91 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/97 r., 1700 ccm. diesel, biały, po 
wypadku, bardzo uszkodzony, silnik i skrzynia biegów spraw
ne, zarejestrowany w kraju, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, sprowadzony na kołach, 
kpi. dokumentacja, koszt naprawy ok. 1.000 zł, - 15.700 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona uszczelka pod 
głowicą - 5 900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 lub 
Niemcy. 0049/17-46-66-67-69
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czarny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z Nie
miec, lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. Nowogro
dziec, tel. 0603/97-56-96
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r.. 30 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
biały, ABS. relingi dachowe, mocno uszkodzony przód, •
11.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-24-77 po godz. 19 
OPEL ASTRA, 1997 r., 1700 ccm. TDS, zielony metalic, po
duszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centralny zamek, lekko uszkodzony • 6.300 
DEM + do. Wrodaw. tel. 071/355-68-10
OPEL ASTRA. 1998/99 r.. 53 tys. km. 1800 ccm, 16V. srebr
ny metalic, książka serwisowa, ABS, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, TC, uszkodzony błotnik, zde
rzak, do sprowadzenia, na gotowo - 35.000 zł. Lubań, tel. 
075/646-47-15,0606/11-35-80 
OPEL ASTRA KOMBI II, 1999 r., 41 tys. km, 1600 ccm. biały, 
el. reguł, reflektory, roleta, relingi, regulowana kierownica, 
ABS, 2 poduszki pow., lekko uszkodzony, na gotowo - 33.000 
zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14 
OPEL ASTRA CLASSIC, .1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, ABS, centralny zamek, wspomaga
nie, 2 poduszki pow., lekko uszkodzona lewa strona, - 20.800 
zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0605/72-56-22 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 9 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, pełne wyposaże
nie oprócz skóry i klimatyzacji, do malowania 3 elementy, -
31.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08
OPEL ASTRA Ił KOMBI, 2000 r., 170 tys. km, 2000 ccm, tur
bo D, 16V, perłowoczarny, 100 KM, klimatyzacja, 4x podusz
ka pow., bardzo lekko uszkodzony bok, - 42.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/07-18-70
OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC, 2000 r., 43 tys. km. 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
dężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy-
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ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi da
chowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT, -
22.600 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
OPEL CALIBRA, 1991/96 r., 147 tys. km, 2000 ccm. 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, el. reg. lusterka, podgrzewane siedzenia, fabryczny 
alarm i RM, alum. felgi 16* + 4 koła zimowe, nowe hamulce, 
akumulator, lekko uszk. przód, • 15.000 zł, po naprawie 19.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-55-61 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, całkowide 
zniszczony, cały silnik,- 5.100 zł. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czarny metaiic, 
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z pełną 
dokumentacją -11.200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1995 r.. 1400 ccm, czerwony, uszkodzony, do 
lakierownia błotnik i maska, sprowadzony na nowych zasa
dach. -12.100 zł. Jawor, tel. 0606/49-19-53,076/857-46-82, 
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm, czerwony. -12.200 zł. Jen- 
ków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-46-82.0606/49-19-53 
OPEL CORSA, 1998/99 r., 41 tys. km, 1400 ccm 5-drzwiowy, 
hak, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., uszkodzony przód, 
cofnięty silnik do ścianki grodziowej,.- 13.700 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL KADETT, 1983 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
kremowy, uszkodzony silnik, - 1.800 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-20
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm. OHC, brązowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, uszkodzony, dużo nowych częśd. koszt na
prawy ok. 1.300 zł, kompletna dokumentacja polska, -1.250 
zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14 
OPEL KADETT GT, 1985 r., 1600 ccm, granatowy, 3-drzwio
wy, uszkodzony mocno lewy przód, kpi. dokumentacja, zare
jestrowany, • 3.155 zł. Szczepanów, tel. 0609/17-18-92 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel po spale
niu, pełna dokumentacja, - 2.300 zł. Sobótka, tel. 
0605/32-21-98
OPEL KADETT GSi, 1986/95 r., 1800 ccm, niebieski metalic,
2-drzwiowy, szyberdach, sportowe zawieszenie, lotka, alumi
niowe 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 E, 1987 r.. 1300 ccm 5-drzwiowŷ  uszkodzo
ny przód i lewy bok. - 3.500 zł. Świecie, gm. Leśna, teł. 
075/724-29-50
OPEL KADETT, 1988/89 r., 1300 ccm, metalic, kombi, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, uszkodzony silnik, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 
071/329-58-73
OPEL KADETT, 1989 r., 120 tys. Jem; 1300 ccm, benzyna 
uszkodzona lampa i zderzak, sprawny, stan techn. b. dobry, •
4.900 zł. Wrodaw. tel. 071/372-65-23,0609/20-08-64 
OPEL KADETT, 1989/90 r., 1400 ccm, benzyna, biały, kombi, 
uszkodzony przód, udokumentowane pochodzenie, • 3.700 
zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41.312-63-41 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm po pożarze, .twar
dy* dowód rejestracyjny, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
OPEL MONTEREY, 1992/93 r., 3100 ccm, TDi. zielony meta-

CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA - TRANSPORT SAMOCHODÓW
| tel. 0-601 155 477, 0-603 290 866, 071/373-95-03 |

OP012000

K U P IĘ A U T O
PQ WYPADKU, DO REMONTU tel. 071/31-07-138, 0-606 601 392, 0-606 22 38 79
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B L A C H A R S T W O  -  L A K I E R N I C T W O

K U P I Ę  
A U T O

f  O  - 1 9 9 0  R O K U  
F N L A T M  E  G O T Ó W K Ą
tel. 0-602 311 383, 0-602 310 857

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJANAWYKONANĄUSŁUGĘ
BARDZO ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ I SPRAWO* 

tel. 071/3 9 8-82-53,0503 972 051 OP010138

lic, długi, 5-drzwiowy, do lakierowania bok i maska, sprawny, 
w ciągłej eksploatacji, I właściciel, zarejestrowany, • 26.500 
zł. Paczków, tel. 077/431-61-91,0606/99-56-29 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, kremowy, 
doszczętnie zniszczony, kompletna dokumentacja, • 3.100 i .  
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych popra
wek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, - 5.900 zł. Wro
cław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., diesel, bordowy, uszkodzony 
silnik, wygląd zewnętrzny b. dobry, - 4.500 zł. Nysa, tel. 
0604/15-69-09
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, do drobnych poprawek blacharskich 
tylny błotnik i drzwi, automatic, ABS, wspomaganie, kompu
ter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowa
dzony w całości, zadbane wnętrze, sprawny technicznie, za
rejestrowany, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 
071/348-34-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, uszko
dzony przód z lewej strony, • 4.000 zł. Janowiec, tel. 
068/378-04-02
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur
bo, intercooler, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, wspo
maganie, aluminiowe felgi, ABS, relingi, radioodtwarzacz, 
zadbane wnętrze, stuki w silniku, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 140 tys. km. 2000 ccm, bor
dowy metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. 
dodatki, hak, relingi dachowe, welurowa tapicerka, automa
tic, skórzana kierownica, opony zimowe, komputer, alarm, 
centralny zamek, kpi. dokumentacja, uszkodzony przód, 
techn. sprawny, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 0501/98-40-89 
OPEL REKORD SKŁADAK, 1990 r. kompletnie zniszczony, 
pełna1 dokumentacja, • 500 zł. Opatówek, gm. Kalisz, tel. 
0608/24-98-86
OPEL UGRA, 1997 r., 1400 ccm, 16V, niebieski metalic, el. 
otwierane szyby, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, 2 po
duszki pow., centralny zamek, lekko uszkodzony - 7.500 DEM 
+ do i transport. Wrodaw, tel. 071/355-68-10 .
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 170 tys. km, 1998 ccm, srebrny 
metalic, lekko uszkodzony przód, zarejestrowany, I właści
ciel w Polsce, elektr. otw. szyby, centralny zamek, • 6.200 zł. 
Wrodaw, tel. 0609/28-37-60,351-07-49 
OPEL VECTRA, 1990 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, se
dan, uszkodzony przód i dach, udokumentowane pochodze
nie, - 4.200 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, uszkodzony silnik, • 6.900 zł. Wrocław, teł. 
071/387-80-57,0501/34-49-63 
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 2000 ccm, biały, pełna do
kumentacja, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, bla
charka do poprawek, - 8.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-41-37
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, szary metalic, 
katalizator, szyberdach, centralny zamek, do drobnych po
prawek, - 9.500 zł. Ziębice, tel. 0502/55-70-95 x
OPEL VECTRA CD. 1992 r., 96 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, centralny zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony (pęknięta szyba), 
cena - 2.500 DEM + do i transport lub 12.500 zł (na gotowo). 
Góra. tel. 065/543-33-02
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997/98 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszkodzona gło
wica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, welur, spoile
ry, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kpi. dokumentacja, - 27.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45,071/348-34-78 
OPEL VECTRA, 2000/01 r, 40 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, klimatronic, automatic, wszystkie el. dodatki -14.500 
CHF + cło. Lubin, teł. 0503/93-24-85 , Szwajcaria, 
0041/788-14-98-22
PEUGEOT 206,1999 r., 60 tys; km, 1900 ccm, diesel, biały.
2-drzwiowy, poobijany, techn. sprawny, cena 21.000 FRF + 
do i transport. Wałbrzych, tel. 0604/77-39-30,0604/79-13-22 
PEUGEOT 206,1999/00 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny me
talic, lekko uszkodzony przód, alum. felgi, sprawny, 3-drzwio
wy, cena - 5.500 DEM + cło. Hamburg, tel. 
0049/17-33-12-07-04
PEUGEOT 206,2000 r., 12 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, uszkodzony, do sprowadzenia z' 
Francji, - 10.800 zł + cło i transport. Wałbrzych, teł. 
0605/85-03-41
PEUGEOT 305,1982 r., 1300 ccm, benzyna, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/351-97-19
PEUGEOT 306,1996 r., 1900 ccm, turbo D, srebrny metalic,
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ul. B. Prusa 10/11 (sklep chemiczny) 
tel. 075/732-27-63,0-605 436 377

pełna elektryka, 5-drzwiowy, silnik do remontu, - 20.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-85-05,0604/60-04-95 
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, spraw
ny, ł właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim rantem, 
ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterka, RO, alarm, 
klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wygląd -12.900 
zł. Wrodaw, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
PEUGEOT 306,1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy, 
pełne wyposażenie, uszk. lewy bok, poduszki całe • 4.000 
DEM + cło. Wrodaw, tel. 0606/41-11-94 
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel, biały, b. uszko
dzony przód, zarejestrowany w kraju, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
PEUGEOT 40Ś GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel mocno uszko
dzony lewy przód, silnik i skrzynia biegów nie uszkodzone, 
zarejestrowany, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-61-54 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary metalic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, uszko
dzone lewe tylne drzwi i próg, lekko przód, na chodzie, • 4.600 
zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbity 
kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), tech
nicznie sprawny, okazja, - 6.600 zł, do uzgod.. Wrodaw, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
po wypadku, do remontu - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/55-38-90
PEUGEOT 405 GL, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, lekko 
uszkodzony prawy przód, geometria prawidłowa, silnik spraw
ny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, książka serwi
sowa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 7.900 z ł, do 
uzgod.. Wrodaw, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1998 r., 1900 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek - 13.900 DEM + 
do i transport. Prochowice, tel. 076/858-44-51 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999 r., 2000 ccm HDi, 110 KM, kli

matyzacja, pełne wyposażenie, - 43.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-05-95 po godz. 18,0601/72-08-77 
PEUGEOT 505, 1987 r., 2200 ccm, Pb/, grafitowy metalic, 
uszkodzone drzwi, sprawny, automatic, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, podgrzewane fotele, zarejestrowany w kraju, -•
3.900 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
PEUGEOT BOXER, 1998 r., diesel oszklony, krótki, uszko
dzony silnik, do sprowadzenia z Niemiec, cena 6.900 DEM. 
Nowa Sól, tel. 068/387-91-10
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1400 ccm, wtrysk poduszka 
pow., serwo, lekko uszkodzony, - 19.500 zł. Wieruszów, tel.. 
062/581-05-95 po godz. 18,0601/72-08-77 
PEUGEOT PARTNER, 2000 r., 69 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., po najeżdzie na wysoki 
krawężnik, -18.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 0502/89-74-92 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, zdekom
pletowany, kompletna dokumentacja, - 350 zł. Wrodaw, tel. 
0601/77-87-40
POLONEZ GLE, 1990/91 r., 1500 ccm, czerwony, hak, po re
monde kapitalnym silnika w 1999 r., po remoncie błacharki, 
uszkodzony 2. bieg, stan dobry, przegląd do 05.2001 r, - 2.000 
zł. Prudnik, teł. 077/436-63-35,0602/73-25-56 
POLONEZ, 1995 r., 1600 cćm, zielony, zdekompletowany, •
2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/15-86-30 
POLONEZ CARO KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, pod
wyższony, 5-osobowy, RM, oznakowany, podgrzew. fotele, do 
lakierowania dach • 6.200 zł. Legnica, tel. 0606/61-69-11 . 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, czerwony, przód po 
wypadku, reszta sprawne. - 1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/50-42-03
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm alum. felgi, nowe 
opony, kubełkowe fotele, mocno rozbita strona kierowcy, tył i 
strona pasażera całe, silnik nienaruszony (500 km po kapi
talnym remonde), - 2.200 zł (do uzgodnienia). Niedźwiedź, 
gm. Ziębice, tel. 0606/63-11-28 po godz. 17 
POLONEZ CARO. 1994 r.. 140 tys. km.1600 ccm, GLi, zielo
ny, uszkodzony lewy bok, drzwi i próg, techn. sprawny, - 2.800 
zł. Wrodaw, tel. 071/398-81-46 
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 60 tys. km. 1400 ccm, 16V, MPi, 
bordowy metalic, silnik Rover, zarejestrowany, spalony przód, 
- 2.100 zł. Lączany, woj. opolskie, tel. 0602/82-54-37 
POLONEZ TRUCK GLI. 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, po wypadku, - 2.000 zł. Leszno, tel. 0603/51 -06-47

POLONEZ TRUCK. 1999 r., 23 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
zielony, przedłużony, 5-osobowy, aluminiowa skrzynia, wspo
maganie, uszkodzony lewy bok i przód, faktura VAT, - 6.300 
zł. Wrodaw, tel. 0602/66-67-96 
RENAULT 11,1986 r., 1600 ccm, diesel doszczętnie znisz
czony, polska dokumentacja, • 1.500 zł. Środa Śląska, tel. 
0609/51-26-68
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 GTS, 1992 r.. 1700 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, twardy dowód, sprowa
dzony w całości, w kraju od 10 miesięcy, uszk., przegląd, koszt 
naprawy 2.500 zł, • 5.500 zł. Głogów, tel. 076/833-44-28, 
0502/04-86-43
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 140 tys. km. 1700 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, odbiór w Goerlitz - 2.000 
DEM + cło. Lubin, tel. 0607/57-49-98 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, do sprowadzenia z Niemiec 
(Goerlitz), cena • 2.000 DEM + cło. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
RENAULT 21,1986 r., 2100 ccm, diesel, srebrny metalic, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, lek
ko uszkodzony błotnik tylny, - 2.600 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-84-63
RENAULT 21, 1990 r. spalony tył, - 2.500 zł., tel. 
0603/46-80-33,0607/41-75-06 
RENAULT 21,1991 r., 160 tys. km, 1700 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, pełna elektryka, welurowa tapicerka, wspo
maganie, centralny zamek, sprowadzony w całośd, uszko
dzony tył, sprawny, zarejestrowany, - 5.600 zł. Wrocław, tei. 
0602/12-51-35
RENAULT 25,1984 r., 2100 ccm, diesel, złoty metalic, kpi. 
dokumentacja, mocno uszkodzony przód, -1.400 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-74-36
RENAULT 25,1984 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
uszkodzony silnik, stan dobry, -1.800 zł. Masłowo, gm. Do
lsk, tel. 0604/84-18-55
RENAULT 4,1971 r., 845 ccm uszkodzony, w całości lub na 
części, zarejestrowany, - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/351-87-55 
RENAULT 4,1984 r., 80 tys. km. 1100 ccm, V6, czerwony, 
silnik do remontu (wymontowany), pełna dokumentacja, • 800 
zł. Wrocław, tel. 071/321-26-62 
RENAULT 5,1979 r., 1300 ccm całkowicie zniszczony, kpi. 
dokumentacja, - 300 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-44-76 
po godz.20
RENAULT 5,1980 r. uszkodzony przód, kompletna dokumen
tacja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
RENAULT 806 VAN, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, brązowy metalic, poduszka pow., ABS, wspomaga
nie, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach x 2,6 miejsc, 
halogeny, do malowania, oclony, • 25.000 zł. Świebodzice, 
tel. 0604/93-15-72
RENAULT ESPACE, 1993 r.. 211 tys. km, 2900 ccm, benzy
na, niebieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, ABS, klimatyzacja, inst. gazowa, hak, uszkodzony przód, 
-16.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/355-09-30 
RENAULT ESPACE, 1997 r., 37 tys. km. 2200 ccm. TDI, zie
lony metalic, - 31.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 86 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, morski metalic, ABS, centr. zamek + pilot, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, el. reg. szyberdach, reg. kierownica, 
poduszka pow., welurowa tapicerka, siedzisko dla dziecka, 
alarm, immobilizer, alum. felgi Azew 15”, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa lekko uszkodzona tylna klapa, cena -
24.700 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-26,0602/11-07-98 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, 16V, błękit
ny metalic, w kraju 2 dni, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, 
tempomat, komputer, - 31.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Chojnów, tel. 0606/78-08-04
RENAULT LAGUNA, 1999 r.. 1900 ccm. TDI uszkodzony 
zderzak, lampa, błotnik, maska i lekko tylna ścianka, pełne 
wyposażenie, sprawny, cena -18.000 zł + cło. Gromadka, tel. 
0606/47-11-90, 0604/78-33-32 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1999 r.. 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, alum. felgi, 2 x poduszka powietrz
na, kupiony w salonie, lekko uszkodzony przód, • 25.200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/348-42-16
RENAULT LAGUNA, 2000 r., 6 tys. km, 1900 ccm, DTi. błę
kitny metalic, el. otw. szyby, c. zamek + pilot, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, ABS, klimatronic. uszkodzony przód, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 39.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
RENAULT MASTER, 2000 r„ 3 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
krótki, niski, mocno uszkodzony prawy przód, - 25.000 zł. 
Głogów, tel. 0603/21-51-25

RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r; 2 pod. powietrzne, im
mobilizer, centr. zamek, wspomaganie, lekko uszkodzona pra
wa strona,..- 23.000 zł. Lubin, tel. 076/842-36-07, 
0607/68-55-25
RENAULT MEGANE SCENIC, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, srebrny metalic, lekko uszkodzony dach, pełne wyposa-' 
żenie -14.000 DEM łub na gotowo - 39.000 zł. Szlichtyngo
wa, tel. 065/549-26-11,0607/53-60-44 
RENAULT MEGANE II COUPE, 1999/00 r., 50 tys. km, 1&00 
ccm, TDi, niebieski metalic, lekko uszkodzony prawy przód, 
ctęści gratis (maska, reflektory, zderzak), 4 poduszki pow., 
el. otw. szyby (4), alum. felgi, spoiler, przyciemniane lampy, 
centralny zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, białe 
zegary, kpi. dokumentacja, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/70-76-45 
RENAULT SAFRANE DACARA, 1984 r., 3000 ccm, V6 pełne 
wyposażenie, skóra, lekko uszkodzony przód, do wymiany 
błotniki, przednia lampa, atrapa, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/06-95-48
RENAULT SAFRANE, 1993 r„ 100 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, ciemnogranatowy, uszkodzony silnik, stan b. dobry, 
alum. felgi, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -
12.800 zł. Prusice, tel. 0604/73-87-31 
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccm, TDI, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek # pilot, dimatronic, 
welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 36.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, DTI, srebr
ny metalic, uszkodzony lekko dach, do wymiany przednia 
szyba, pełne wyposażenie, do sprowadzenia - 14.000 DEM. 
Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11,0607/53-60-44 
RENAULT SCENIC DCI, 2000 r., 60 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 4 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, cen
tralny zamek, pełne wyposażenie elektr., poobijany, zdjęcia 
do wglądu, - 20.500 zł + cło i transport, na gotowo ok. 38.000 
zł. Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
RENAULT TRAFIĆ, 1982 r., 2100 ccm uszkodzona pompa 
wtryskowa, stan dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/315-48-69 
□ RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, nie- 

bieski, stan dobry, nowe zawieszenia, uszkodzona 
uszczelka pod głowicą, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40 81012911 

RENAULT TRAFIĆ, 1994 r.. 2500 ccm, diesel maxi, po poża
rze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojazdu/ 
.twardy” dowód rejestracyjny, • 5.700 zł, do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r.. 126 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częśdowo prze
szklony, 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

ROVER 214 i, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, zielony, mocno 
uszkodzony lewy przód, • 4.800 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97 
ROVER416,1997 r., 1600 ccm, 16V, zielony, żółta skóra, kli
matyzacja, lekko uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec, w 
dągłej eksploatacji, - 28.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 
ROVER 620,1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, SDi, bordowy 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, centralny zamek, 
elektryka, wspomaganie, lekko uszkodzony narożnik z przo
du i z tyłu, sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
26.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
ROVER 620,1998 r., 2000 ccm, TDi, zielony, pełne wyposa
żenie, uszkodzony tylny zderzak, do sprowadzenia, - 32.000 
zł. Leszno, tel. 0605/69-33-42
ROVER 825,1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zielony 
metalik, pełne wyposażenie, alum. felgi, • 14.000 zł. Henry
ków, tel. 074/810-51-10 lub 0604/44-17-69 
ROVER 825 SDi, 1995 r., 2500 ccm, diesel, zielony metalic, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, el. otw. szyber
dach, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, el. reg. fotel kierow
cy, alum. felgi, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, cen
tralny zamek + pilot, wspomaganie, alarm, drewno, do malo
wania 1/2 pojazdu, do wymiany szyba, sprawny, cena - 22.500 
zł. Leszno, tel. 0601/91-65-45
SCANIA 142,1988 r. uszkodzona skrzynia biegów, • 20.000 
zł. Kłodzko, tel. 0601/82-11-88 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1800 ccm, fioletowy metalic, cen
tralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, radio, sportowe, reguł, zawieszenie, uszkodzony, do 
poprawek lakierniczych, - 16.000 zł. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
SEAT CORDOBA SX, 1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, do sprow. z Niemiec, uszkodz., pełne wy
posażenie oprócz skóry • 8.400 DEM. Chojnów, tel. 
076/819-15-99,0602/58-06-18 
SEAT CORDOBA KOMBI. 1999 r., 1900 ccm, TDI el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, poduszki pow., 
uszkodzony zderzak tylny i przedni, błotnik tylny, lampa tyl
na, szyba - 8.000 DEM + do. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm, benzyna, biały, uszkodzony 
przód, - 3.200 zł. Wrodaw, tel. 0604/92-37-03 
SEAT IBIZA, 1990 r., 176 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, uszkodzony lewy przód, silnik sprawny, - 3.600 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-81-99,0502/93-39-72 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po

rsche. zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, - 4.200 
zł, do uzgod..,Wrodaw, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA SKŁADAK, 1994 r., 1500 ccm, benzyna silnik 
system Porsche, aparat zapł, - 4.000 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-70-43
SEAT IBIZA, 1995 r., 1400 ccm, różowy, 3-drzwiowy, wspo
maganie, szyberdach, lekko uszkodzony przód, do sprowa
dzenia z Niemiec - 3.500 DEM lub po naprawie - 16.800 zł. 
Źychlewo, gm. Krobia, tel. 065/571-13-79 po godz. 16 
SEAT IBIZA, 1996 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby, centralny zamek, uszkodzony prawy przód, ku
piony w salonie, części, - 11.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
SEAT IBIZA GT, 1998 r., 34 tys. km, 1900 ccm, turbo D, per- 
łowogranatowy metalic, 90 KM, 3-drzwiowy, ABS, wspoma
ganie kier., 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, kubełkowe fotele, do małych poprawek, 
w ciągłej eksploatacji, - 21.500 zł. Oława, tel. 0502/05-56-94 
SEAT IBIZA GT, 1998/99 r., 68 tys. km, 1900 ccm, TDi, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, RM, 110 KM, białe zega
ry, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
w kraju od 2 dni, lekko uszkodzony lewy tył, techn. sprawny, 
sprawny, - 27.500 zł. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
SEAT IBIZA, 1999 r., 12 tys. km, 1900 ccm, TDi, 110 KM, czar
ny metalic, nowy model, Odrzwiowy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw; szyby, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, lekko uszkodzony, w kraju, oclo
ny, • 33.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-30-55,0605/23-26-58 
SEAT IBIZA, 2001 r., 1400 ccm nowy model, bogate wyposa
żenie, lekko uszkodzony - 8.200 DEM + opłaty., tel. 
074/810-31-68.0603/87-02-77 
SEAT IBIZA, 2001 r., 1400 ccm, MPI lekko uszkodzony • 8.200 
DEM + opłaty. Ząbkowice śląskie, teł. 074/810-31-68 
SEAT LEON, 2001 r., 12 tys. km, 2000 ccm, 20V, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, dimatronic, el. otw. szyby, el. reg.

lusterka, 4 poduszki pow. (całe), alum. felgi, centralny zamek, 
uszkodzona prawa przednia strona - 8.000 DEM ♦ do i trans
port, .na gotowo” - 34.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
SEATTOLEDO, 1992 r„ 1900 ccm, turbo D, biały, uszkodzo
na turbosprężarka, • 11.800 zł. Pisarzowice, gm. Lubsza, tel. 
0606/14-76-32
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrodaw, tel. 0601/79-30-14 
SEATTOLEDO, 1993 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, el. otwierane szyby, spoiler tylny, lakiero
wane zderzaki i lusterka, odcięde zapłonu, uszkodzona lam
pa, kierunkowskaz, błotnik prawy, -13.400 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-88-32
SKODA 105 S, 1982 r., biały, zarej., ważny przegląd, na no
wych tablicach rej., lekko wgnieciony błotnik lewy, stan dobry 
• 800 zł. Lubań Śl., tel. 0604/83-55-51 
SKODA 120,1987 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna do re
montu, do wymiany progi, błotnik przedni lewy i silnik, techn. 
sprawny, • 700 zł. Wrodaw, tel. 071/327-84-00 
SKODA FABIA KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, TDi 101 KM, gra
natowy 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 skar
bowej, - 44.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
SKODA FAVORIT, 1993 r., 1300 ccm, biały, inst. gazowa, po 
lekkim dachowaniu, sprawny, • 4.800 zł. Gostyń, tel. 
0605/72-56-22
□ SKODA FEUCIA KOMBI, 1998/99 r., 1300 ccm, MPi, 

srebrny metalic, immobilizer, centralny zamek, re
lingi dachowe, wzmocniony silnik, uszkodzona pra
wa przednia strona, silnik sprawny, • 12.800 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40 81012931

SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
uszkodzony tył i lekko przód, na chodzie, alufelgi, klimatyza
cja, el. szyby, ABS, 2 x poduszka powietrzna, kupiony w kra
ju, - 25.800 zł. Wrodaw. tel. 071//348-42-16 
STAR 200,1983 r. uszkodzony silnik, • 3.500 zł. Legnica, tei. 
0607/41-37-30
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 2.500 
zł. Wrodaw, tel. 0601/78-82-84,071/348 34-78 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, lekko 
uszkodzony prawy narożnik̂  kupiony w salonie w Polsce, 
atrakcyjny, sportowy wygląd, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 4.700 
zł. Wrodaw, tel. 071/348-26-11,0601/78-82-84 
TARPAN FSR, 1987 r., zielony, brak silnika i skrzyni biegów,
- 350 zł. Legnica, tel. 0502/66-94-19,076/857-01-93
□ TOYOTA CEUCA, 1990 r., żółty, silnik bez nume

rów, pełne wyposażenie, mocno uszkodzony przód, 
ważny przegląd, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78 81012901

TOYOTA CEUCA GTI, 1993 r., 2000 ccm, żółty, pełne wypo
sażenie oprócz klimatyzacji i skóry, uszkodzony przód, - 6.900 
zł. Wołów. tel. 071/389-48-06
TOYOTA COROLLA. 1988 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
srebrny, rozbity, uszkodzony przód z lewej strony, - 4.500 zł. 
Lubin, tel. 0604/47-22-90
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony lewy przód, silnik na chodzie, zarejestrowany, -
4.900 zł. Wrodaw, tel. 071//372-87-60 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony tył, klapa tylna nie uszkodzona, 
sprawny, II właścidel, kupiony w salonie w Polsce, obroto
mierz, centralny zamek, immobilizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy,
- 15.500 z ł, do negocjacji. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 
071/348-34-78
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r., 3000 ccm. diesel, błę
kitny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, uszkodzony 
przód, lewa strona, - 52.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/79-30-14 
TOYOTA STARLET, 1991 r.. 1300 ccm, wtrysk, beżowy me
talic, po wypadku, mocno uszkodzony przód (silnik nie uszko
dzony), posiada dowód rejestracyjny i pełna dokumentacja, •
2.800 zł. Wrodaw, tel. 0502/85-33-53
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, sprawny, - 2.000 zł. 
Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TOYOTA YARIS, 1999 r., 12 tys. km, 1000 ccm, zielony meta
lic, z salonu, wspomaganie, centralny zamek, blokada skrzy
ni biegów, po poważnym wypadku, bez poduszek pów, •
27.500 zł. Milicz, tel. 0601/40-44-90 
TOYOTA YARIS, 1999 r., 1000 ccm, wtrysk, srebrny metalic,
3-drzwiowy, poduszki pow., el. otwierane szyby, uszk. tył -
7.800 DEM + do i transport. Wrodaw, tel. 071/355-68-10 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm, benzyna po wypadku, 
całkowicie zniszczony, zarejestrowany w Polsce, - 500 zł.-.,- 
tel. 0503/06-69-30
VOLVO 245 KOMBI, 1989 r., 2100 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, mocno uszkodzony przód, kompletna dokumen
tacja, - 3.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
uszkodzony przód, - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39, 
076/843-68-11
VOLVO 460,1992 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary

metalic, centralny zamek, szyberdach, serwo, lekko uszko
dzony, stan techn. idealny, - 10.000 zł. Iłowa, tel. 
068/374-26-24, 0603/57-38-56 lub Niemcy,
0049/17-34-08-97-94
VOLVO 460, 1996 r., 120 tys. km. 1900 ccm. TDi, srebrny 
metalic, uszkodzony przód i lewy bok, silnik, skrzynia biegów 
i zawieszenie sprawne, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, alarm + 2 piloty, radioodtwarzacz Pioneer, zarejestrowa
ny, przegląd do 11.05.2002 r, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-85-87
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 BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metaiic, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, alarm + 
pilot, alum. felgi 16", 2 x poduszka powietrzna, silnik na cho
dzie, lekko uszkodzony przód, kupiony w salonie, - 37.300 zł. 
Wrodaw, tel. 071//372-87-60 j 
VW BORA, 2000 r., 9 tys. km, 1400 ccm, - 27.000 zł. ©pole, 
tel. 077/452-50-54,0601/63-66-55 
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm, czerwony, uszkodzony wtrysk, 
po wymianie alternatora, drążków kierowniczych, zbieżność 
do ustawienia, - 2.500 zł. Chojnów, tel. 076/819-12-18 po 
godz. 15,0608/51-89-34
VW GOLF, 1979/90 r., 1600 ccm, GTi benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 4 światła z przodu, wnętrze od modelu przejścio
wego, silnik od VW Golfa II z 1990 r., uszkodzone sprzęgło, 
plastikowe nakładki na nadkolach, - 1.900 zł. Legnica, tel. 
076/866-33-14
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 5-drzwio
wy, zarej., kpi. dokumentacja - 1.000 zł. Stanisław Dybał, 
Wykroty 24, gm. Nowogrodziec, ul. 22 Lipca 
VW GOLF, 1982 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, 3-drzwiowy, lakier do poprawek, zareje

strowany, ważne OC, RO, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 
0607/80-97-95
VW GOLF 1,1982 r., GTI, niebieski metalic, szyberdach, alum. 
felgi, zadbany, uszkodzony tył, silnik - stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, - 3.300 zł. Świdnica, tel. 0606/85-36-52 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel lekko uszkodzona pra
wa 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, .twardy” dowód rejestracyjny, kpi. do
kumentacja, - 4.950 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/21-75-42
VW GOLF, 1987/88 r., 1800 ccm, 16V, czarny metalic, szy
berdach, uszkodzony przód, kompletna dokumentacja, zare
jestrowany, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
VW GOLF GTI, 1989 r., 1800 ccm, DOHC 16V, perłowogra- 
natowy, uszkodzony błotnik lewy przedni, zderzak, lampa, 
lekko uszkodzony, 4-drzwiowy, S-biegowy, szyberdach, alu
miniowe felgi ATS, - 7.100 zł. Lewin Brzeski, tel. 0501/07-34-57 
VW GOLF. 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, RM, 
5-biegowy, zadbany, uszkodzone lusterka zewnętrzne i ha
mulec ręczny, - 8.700 zł. Lubin, tel. 076/841-21-56, 
0601/42-28-18
VW GOLF II, 1989/95 r., 152 tys. km, 1600 ccm, TD 4 reflek
tory, szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, hak, uszkodzony 
błotnik, zderzak i atrapa, stan zawieszenia i silnika idealny, -
9.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-57-77,0601/05-56-14 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna doszczętnie znisz
czony, kompletna dokumentacja, - 5.200 zł. Oława, tel. 
0601/77-87-40
VW GOLF II CL, 1990 r., 156 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
po wypadku, 3-drzwiowy, szyberdach, alarm, immobilizer, 
sprowadzony w całośd, zarejestrowany, b. mocno rozbita 
kabina, sprawny silnik, • 6.000 zł. Pielgrzymka k. Złotoryi, tel. 
076/877-53-84 w godz. 17-18 
VW GOLF, 1990/91 r., 169 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, uszkodzony przód, prawa strona, - 5.500 zł. Lu
bin, tel. 076/749-30-38,0501/63-40-71 
VW GOLF II, 1991 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, dem- 
nozielony metalic, miesiąc w kraju, oclony, po przeglądzie, 
kpi. dokumentacja, wspomaganie, el. reg. reflektory i szyber
dach, szerokie zderzaki. RM, zasłonka z przodu, zadbany, do 
lakierowania maska i błotnik, stan b. dobry, • 9.100 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0604/86-31-95,0608/86-64-59 
VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, 3-drzwio- 
wy, alum. felgi, obniżony, demne szyby, do malowania, koszt 
naprawy - 500 zł, atrakcyjny wygląd - 8.000 zł + cło, na goto
wo -13.000 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, po wła
maniu - brak lamp, foteli i konsoli, stan b. dobry, -11.000 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 0600/68-05-38 
VW GOLF III, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, do drobnej naprawy (uszkodzona pompa paliwa, koszt 
nowej 700 zł), stan b. dobry, - 14.700 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/78-82-84 
VW GOLF III, 1993 r., 124 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., uszko
dzona prawa strona i dach, 5-drzwiowy, sprawny, • 9.200 zł. 
Zielona Góra, tel. 0603/05-83-85 
VW GOLF III, 1995 r., 2000 ccm, zielony metalic, uszkodzone 
lewe koło, przerysowane lewe i prawe drzwi, klimatyzacja, 
skóra, 2 poduszki powietrzne, • 16.500 zł. Nysa, tel. 
0606/70-65-97
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, 
lekko uszkodzony przód - 4.600 DEM + do. Niemcy, Ham
burg, tel. 0049/17-33-12-07-04 
VW GOLF III, 1995/96 r,. 92 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zie
lony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, immobilizer, 4 elementy do malowania, - 22.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/22-47-20 
VW GOLF III, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, GTi, grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. btw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
el. reg. lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, ABS, uszko
dzony, 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 GTI, 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, 2 poduszki pow., RM, klimatyzacja, ABS, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, 5-biegowy, kubeł
kowe fotele, białe zegary, lekko uszkodzony, - 24.500 zł lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW GOLF III, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, fioletowy, pełna 
dokumentacja, do poprawek lakierniczych - 7.000 DEM + do. 
Wrodaw, tel. 0606/41-11-94
VW GOLF IV, 1998 r., 110 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, lekko uszkodzony tylny błotnik, klapa i 
lampa, techn. sprawny, cena 13.900 DEM +do. 58-500 Jele
nia Góra, tel. 0604/46-34-26
VW GOLF KOMBI. 1998 r.. 1900 ccm, SDI, biały, uszkodzony 
lekko z lewej strony, do sprowadzenia - 8.800 DEM + do. 
Wrodaw, tel. 0604/86-75-60
VW LT 35,2000 r., 65 tys. km, 2500 cćm, turbo D, kość sło
niowa, wersja Maxi, ABS, wspomaganie kierownicy, ABD, 
pneumatyczny fotel kierowcy, w kraju od tygodnia, lekko 
uszkodzony bok, - 56.000 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
VW LT 46,1997 r„ 56 tys. km, 2300 ccm, 16V, benzyna kli
matyzacja, poduszki pow., el. otw. szyby, podgrzewane fote
le, lekko uszkodzony, 3 płaty, bliźniacze koła tylne, - 49.000 
zł + VAT. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 
784-25-73,0601/72-08-77
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, benzyna po wypadku, uszko
dzony przód, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-41-61 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan b. 
dobry, uszkodzony silnik, 5-drzwiowy, - 3.000 zł lub zamienię 
na busa, chętnie na Forda Transita. Drezdenko, tel. 
095/762-45-05
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony me
talic, do poprawek lakierniczych. Głogów, tel. 0603/21-51-25 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel mocno uszkodzony, 
zarejestrowany w kraju, .twardy dowód”, hak. - 2.000 zł. Wro
daw. tel. 071/355-51-86.0601/92-97-24 
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.. 1600 ccm. diesel, srebrny me
talic, relingi dachowe, roleta bagażnika, na białych tablicach, 
• 2.300 zł. Szklarska Poręba, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT SEDAN, 1989/90 r., 180 tys. km, 1800 ccm. be
żowy, sprawny, uszkodzony prawy narożnik, automatic, peł
na dokumentacja, - 7.800 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 i zderzaków, na kołach, pełna dokumen
tacja, • 6.900 zł: Wrodaw, tel. 0601/17-69-78 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna mocno uszkodzo
ny lewy przedni narożnik, instalacja gazowa, alum. felgi, cen
tralny zamek + pilot, wspomaganie kier., zarejestrowany w 
kraju, ważny przegląd, - 6.800 zł. Lubin, teł. 0607/10-25-01 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 117 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, relingi, ro
leta, alum. felgi, wspomaganie kier., uszkodzona szyba -4.200 
DEM * do i transport lub na gotowo 15.000 zł. Góra, tel. 
065/543-33-02
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta przednia szy
ba, • 11.700 zł. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 127 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, popielaty metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., 
relingi, roleta, szyberdach, uszkodzony przód - 2.000 DEM +
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cłp i transport lub na gotowo 12.000 zł. Leszno, tel. 
0502/16-00-17'
VW PASSAT KOMBI; 1995 r., 1900 ccm, turbo O, niebieski 
metalic, uszkodzony błotnik, lampa, zderzak, stan.dobry, •
28.000 zł. Bardo śląskie, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/74-97-83 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
srebrny metalic. .uszkodzony tylny prawy błotnik, sprawny, 
alum. felgi, koszt naprawy 2.500 zł (w tym części) + wszyst
kie części, - 22.000 zł. Lubań, tel. 0601/25-67-98
VW PASSAT KOMBI, 1996 r.. 72 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie, centralny zamek, RM, zarejestrowany, uszkodzony 
lewy przód, - 20.000 zł. Lubin, tel. 0501/57-39-68 
VW POLO, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, biały, spalony, - 2.000 
zł. Jawor, teł. 0607/39-08-51
VW POLO KOMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, cłemno- 
grafitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zarejestrowa
ny, udokumentowane pochodzenie, • 5.800 z ł, dó uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1993/95 r., 1000 ccm mocno uszkodzony, zareje
strowany. - 4.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
VW POLO SKŁADAK, 1995 r., 1000 ccm mocno uszkodzony, 
zarejestrowany, pełna dokumentacja, - 4.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/23-45-49 
VW POLO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, katalizator, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, 5-biegowy, lekko uszkodzo
ny, koszt naprawy 800 zł, - 21.300 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW POLO CLASSIC, 1999 r., 16 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szyber
dach, el. otw. szyby, ABS, lekko uszkodzony, - 27.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56 lub Niemcy, 
0049/17-34-08-97-94
VW POLO, 1999 r., 30 tys. km, 1900 ccm,'diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, RM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
centralny zamek, szyberdach, w kraju od 2 dni, lekko uszko
dzony, techn. sprawny, stan b. dobry,.-. 29.300 zł lub zamie
nię. Kępno, teL 062/581-04-18,0606/34-66-37 *
VW POLO III, 2000 r., 1 tys. km, 1100 ccm, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, ABS, centr.. zamek, uszkodzony bok -
7.500 DEM + cło i transport. Legnica, tel. 076/842-45-74, 
0603/32-19-50
VW POLO, 2000 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy metalic,
5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, ABS, centralny zamek, uszkodzony blok 
- 7.500 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 076/842-45-74, 
0603/32-19-50
VW SCIROCCO, 1982 r., 1600 ccm, srebrny, - 3.000 zł. Do- 
masław, tel. 071/311-89-30 wieczorem, 0602/12-59-16 
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm. benzyna uszko
dzony gaźnik (do wymiany), brak przeglądu, - 1.500 zł. Opo
le. tel. 077/456-20-47
VW TRANSPORTER T3,1992 r., 145 tys. km. 1700 ccm, die
sel, żółto-biały, uszkodzona prawa strona, podwyższony, oclo
ny, koszt naprawy ok. 1500 zł,̂ - 10.500 zł. Świdnica, tel. 
0502/52-04-87
VW TRANSPORTER. 1995 r.. 1900 ccm. turbo D, czerwony, 
oszklony do połowy, uszkodzona lewa i prawa strona, koszt 
naprawy - 2.000 zł, - 22.000 zł. Legnica, tel. 0606/12-05-23 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDi 
uszkodzone drzwi, nadkole prawe tylne, - 32.000 zł. Szczyt
na, tel. 074/868-42-46
VW TRANSPORTER T4.1999 r.. 41 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, 9-osobowy, el. otw. szyby, do sprowadzeniz ze 
Szwajcarii, koszt naprawy z częściami ok. 4000 zł, cena -
45.000 zł z dem i transportem, bez naprawy. Legnica, tel. 
076/854-45-42,0603/97-45-70
VW TRANSPORTER T4. 2000 r., 2 tys. km, 2500 ccm, TDI 
długi, poduszka pow., wspomaganie kier., uszkodzony bole-
15.000 CHF + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85 , Szwajcaria, 
0041/788-14-98-22
WARTBURG 353 W, 1975 r., 141 tys. km, 892 ccm. 2-suw, 
biały, stan techn. b. dobry, zarejestrowany, I właściciel, stan 
blacharki dobry, po remoncie podwozia, zawieszenia, hamul
ców (1990 r.), 2 nowe opony, po remoncie silnika, uszkodzo
na pompa wodna, - 400 zł. Trzebnica, tel. 071/387-15-45 
WARTBURG 353 W, 1982 r., 992 ccm po wypadku, całkowi
cie zniszczony, zarejestrowany w Polsce, - 300 zł. ., tel. 
0503/06-69-30
WARTBURG 353,1984 r., 900 ccm, biało-niebieski, uszko
dzone drzwi prawe, w ciągłej eksploatacji, nowe sprzęgło, 
ważny przegląd i OC, techn. sprawny, - 500 zł. Grabowiec, 
tel. 0604/65-82-43
WARTBURG 353,1984 r., 900 ccm, biało-niebieski, wgnie
cione drzwi prawe, w ciągłej eksploatacji, nowe sprzęgło, błot
niki tylne, stan silnika b. dobry + części, - 450 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/325-04-69
WARTBURG 353,1986 r. zarejestrowany, lekko uzszkodzo- 
ny - 400 zł. Brody, tel. 068/371-81-93.

PRZYCZEPY
O AUTONADWOZIA, PRZYCZEPY. Oferujemy przy

czepy towarowe, ciężarowe, specjalne, ład. od 750 
kg do 3.5 tony, budowa i przebudowa skrzyń ła
dunkowych • stelaże, „firanki”, rolety, izotermy. Po
nadto oferujemy remonty naczep i kabin aut cię
żarowych, spawanie aluminium. 67-200 Głogów, 
ul. Końcowa 16, tel. 0501/62-29-25 03003291

DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA NQEC, 1992 
r. brązowo-beżowa, prod. niemieckiej, 5-osobowa, waga 500 
kg, dł. 3.3 m, hamulce najazdowe, amortyzatory ze spręży
nami, lodówka 220/12 V + gaz, duży przedsionek, kuchnia - 
50 zł/doba. Wrocław, tel. 0504/98-58-50, 071/364-57-67 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem • A00265 www.autogielda.com.pl)
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
KNAUS, typ Jet 380, obwód 765 cm. Wrocław, tel. 
071/368-61-04
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ WESTFALIA wyprod. po 
90 r„ na białych tablicach lub bez dokumentacji. Bolesła
wiec, tel. 0602/71-23-81
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, może 
być do remontu. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ ład. 500 lub 750 kg - do
1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM ład. powyżej 400 
kg, do remontu kapitalnego lub po wypadku, zarejestrowa
ną. Wrocław, tel. 316-58-06
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ ład. 500-750 kg, zareje
strowaną. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM zarejestrowaną, dł. 
ok. 200 cm, szer. 120 cm. Żary, tel. 0604/20-98-97 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ GASTRONOMICZNĄ z rożnem lub wy
pożyczę. Podgórzyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/25-30-16 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW N-126 z 
przedsionkiem, w cenie do 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-31-91
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ z przedsionkiem.
1-osiową, komfortową. Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ NIEWIADÓW stan dobry lub 
b. dobry, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
0601/21-75-42
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ 3-osiową, masa całko
wita 221, oplandekowaną - do 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/93-66-49
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ o ład. 61. Wrocław, tel.
071/315-89-46,0603/69-32:51
NACZEPA wywrotka 3-osiowa, aluminiowa, - 25.000 zł.
Kłodzko, tel. 0601/82-11-89

NACZEPA chłodnia, 30 europalet. ład. 24t, „hakówka", agre
gat Thermo King SB 2, sprawna tfech,, w ciągłej eksploata
cji, -12.000 zł. Legnica, teł. 076/856-33-40,0502/64-31-34 
NACZEPA, 1984 r. 2-osiowa, na boki, otwierana z boku, oś 
skrętna, na 30 europalet, stan dobry, - 14.000 zł., tel. 
0608/47-35-53
NACZEPA, 1984 r. chłodnia, 3-osiowa, dł. 12.6 m, 30 palet, 
agregat chłodniczy, • 13.000 zł. Przewóz, woj. lubuskie, tel. 
068/375-12-96
NACZEPA, 1989 r. długość 13.6 m, ABS, centralne smaro
wanie, nowa podłoga, plandeka, rozsuwana góra, szeroki 
rozstaw osi, • 20.000 zł (z VAT-em). Kłodzko, tel. 
074/865-94-39, 0600/41-76-43 
NACZEPA, 1989 r., asenizacyjna poj. 22.000 I. 2-osiowa, 
bliźniacze koła, własny napęd, stan b. dobry, - 13.000 zł. 
Sulęcinek, tel. 061/285-52-79 
NACZEPA, 1990 r. dł. 13.6 m, - 24.000 zł lub zamienię na 
busa. Radwanów, gm. Kożuchów, tel. 0601/75-85-51 
NACZEPA, 1991 r., platforma kłonicowa, zamontowany 
dźwig LDH z 91 r., udźwig 1.21, wysięg 6.3 m + rotatop, stan 
opon i ogólny b. dobry - 9.000 zł + VAT. Opole, tel. 
077/464-81-82, 0603/37-91-94,0603/58-36-30 
NACZEPA ACKERMAN, 1973 r. platforma, 2-osiowa, na po
duszkach, zawieszenie pneumatyczne, nowe ogumienie, ład. 
27 t, - 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92, 
0502/34-00-94
NACZEPA AUREPA, 1977 r. na 31 europalet, aluminiowe 
burty, drewniana podłoga, rozsuwany dach, stan idealny, 
drzwi tylne, 3-osiowa, centralne smarowanie, zawieszenie 
paraboliczno-hydrauliczne, - 16.000 zł. Ponikwa, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0607/05-87-93 
NACZEPA BRANDYS, 1980 r. 2-osiowa. szeroki rozstaw 
osi, resor paraboliczny, oplandekowana, bliźniacze koła, •
4.000 zł. Żórawina, tel. 0603/65-50-58 
NACZEPA BRANDYS, 1984 r., wywrotka 2-komorowa z wy
wrotem na boki, technicznie sprawna, zarejestrowana, w cią
głej eksploatacji; - 10.000 zł. Domaszowice, teł. 
077/419-49-37
NACZEPA BRANDYS, 1990 r. dł. 13.65 m, resory parabo- 
liczne, koła balonowe, plandeka, 3-osiówa,‘ład.271, stan b. 
dobry, - 11.000 zł. Tomaszów Boi., tel, 076/818-94-66, 
0606/75-05-31
NACZEPA CARGO BULL SCHMITZ, 1995/96 r. Thermo 
King 3, 33 palety, do sprowadzenia z Hiszpanii, stan ideal
ny, cło 0%, - 70.000 zł. Opole. tel. 0602/67-03-67 
NACZEPA CARNELL; 1991 r. 3-osioWa, wywrotka na 1 stro
nę, podnoszona oś, klapa hydrauliczna, stan dobry, - 5.000 
zł + VAT lub zamienię na plandekę albo chłodnię. Otmuchów, 
tei. 077/431 -42-41,0603/93-67-95 
NACZEPA FRUEHAUF, 1980 r. 3-osiowa, skrzyniowa, 
oplandekowana, wysokie burty, idealna do przewozu zbo
ża, nowa podłoga, -11.500 zł. Otmuchów, tel. 077/431-42-41, 
0603/93-67-95
NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. dł. 13,60 m, ład. 25,31, sze
roki rozstaw osi, 3 osie, nowa plandeka, resor paraboliczny, 
-12.000 zł + VAT lub zamienię na samochód osobowy. Oła
wa, tel. 071/313-10-38,0605/74-16-57 
NACZEPA FRUEHAUF, 1984 r. plandeka 3.8 m, dł. 12.60 
m, • 10.000 zł. Domaszków, gm. Międzylesie, tel. 
0603/92-97-49
NACZEPA HLS 3000 2-osiowa. szara, technicznie spraw
na, bez plandeki, 2-osiowa, dł. 10 m, burty metalowe do prze
wozu kontenerów, po remoncie w Niemczech, w kraju nie 
eksploatowana, - 7.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-29-14 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1980 r., wywrotka, 261, uszko
dzona, do remontu, 2-osiowa, wywrót na 3 strony, góra alu-
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wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, ul. Braniborska 82 (teren Centrostalu) 
tel. 359-56-45,0-607164 077, czynne 8-17, sob. 9-14

miniowa, nowe tłoczysko, opony bezdętkowe, przegląd do
12.2001 r, - 8.000_zł. Zgorzelec, tel. 075/771-59-93, 
0601/15-51-23
NACZEPA KAESSBOHRER. 1982 r. 3-osiowa, na podusz
kach, aluminiowe burty, plandeka, 30 europalet, -.10.000 zł. 
Kamiennik, gm. Ziębice, teł. 077/431-22-96 
NACZEPA KAISER, 1984 r. 2-osiowa, aluminiowe burty, wys.
1 m, ład. 21 t, dł. 12,5 m, - 5.500 zł. Bolesławieć, tel. 
075/734-66-71,0605/39-47-22 
NACZEPA KELBERG, 1993 r. firanka, 3-osiowa, na podusz
kach, ABS, reguł, do rampy, dł. 13.6 m, nowe amortyzatory, 
nowe poduszki, - 41.000 zł. Oława, tel. 0601/21-29-80 
NACZEPA KLAESER, 1993 r. ciężarowa, specjalistyczna 
cysterna, - 30.000 zł. Katowice, tej. 0601/49-45-59 . 
NACZEPA KOEGEL, 1994 r. 33 palety, 3-osiowa (BPW), na 
poduszkach ABS, opony balonowe, stan średni, - 30.000 zł 
(możliwe raty).., tel. 068/323-10-09 lub. 0501/85-67-40 i, 
0501/22-72-67
NACZEPA KOEGEL, 1994 r. 33 palety, 3-osiowa, osie BPW, 
na poduszkach, ABS, opony balonowe, w średnim stanie, -
30.000 zł (możliwe raty). Zielona Góra, tel. 068/323-10-09, 
0501/85-67-40,0501/22-72-67 
NACZEPA KOEGEL 13.62,1999 r. chłodnia, biała, agregat 
chłodniczy Thermo King, SB II, 500 taótogodzin, osie SAF, 
ABS, opony bajonowe, poduszki pow., na 34 europalety, stan 
opon dobry, uszkodzona strona lewa, nadaje się do napra
wy, - 65.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/323-10-09, 
0501/85-67-40, 0501/22-72-67 
NACZEPA KRONE, 1990 r. rozsuwany dach, d. 13,6 m, cen
tralne smarowanie, wgłębienie do przewozu materiałów 
okrągłych, osie BPW, na poduszkach, - 29.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 071/316-27-25, 0603/08-04-44 
NACZEPA KRONE, 1992 r. plandeka, osie BPW, na podusz
kach, opony balonowe, podnoszona pow. platformy, ABS, 
centralne smarowanie, aktualny przegląd, - 30.000 zł.., tel. 
068/323-10-09 lub, 0501/85-67-40 i. 0501/22-72-67 
NACZEPA LAMBERT 13-62. 1996 r. chłodnia, agregat 
chłodniczy Carier Maxima, 3500 mtg, osie BPW, na podusz
kach, opony balonowe, powierzchnia podnoszona, • 69.900 
zł.., tel. 068/323-10-09 lub, 0501/85-67-40 i. 0501/22-72-67 
NACZEPA LANGENDORF. 1992 r.. 3 osie, 1 podnoszona, 
ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawieszenie pneu
matyczne, nowe amortyzatory, opony, hamulce, ład. 28 ton, 
st.bardzo dobry, - 60.000 zł ♦ VAT Wrocław, tel. 
071/325-99-63 0601/84-48-03 
NACZEPA MUL 243,1992 r. wywrotka, samowyładowcza, 
ład. 28.51, aluminiowa, na poduszkach, ABS, 3-osiowa, cen
tralne smarowanie, pow. załadunku 25 m3,> 40.000 zł + VAT. 
Polkowice, tel.076/847-92-77 
NACZEPA N20-30,1979 r. niskopodwoziowa, ład. 221, stan 
b. dobry • 14.000 zł lub zamienię. 59-407 Niedaszów, tel. 
076/872-85-59, 0601/81-39-74 
NACZEPA PACTON, 1985 r. 3-osiowa, poduszki, szeroki 
rozstaw, 34 europalety, wym. 13.85x2.45x2.65, srebrna plan
deka, bez reklam, 4 burty na jednej stronie, - 22.000 z ł, 
możl. wyst. fakt. VAT. Głogów, tel. 0608/86-65-47, 
076/834-74-41
NACZEPA PACTON, 1992 r. dł. 14 m, chłodnia, na podusz
kach, ABS, - 49.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 357-06-06 
NACZEPA PACTON, 1998 r. dł. 13.60 m, oplandekowana, 
na poduszkach, - 29.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-27-98 
NACZEPA SAWO. 1993 r. wym. 13.60 x 2,48 x 2,65, po
duszka, ABS, regulacja do rampy, nowa plandeka, 4 burty, 
szeroki rozstaw osi, SAF, nowe antywjazdy boczne, orygi- 
nalan klapa hydrauliczna, w kraju od tygodnia, opony 30%, 
technicznie sprawna, - 35.000 zł + VAT. Żerków, tel. 
062/740-33-74,0601/73-33-55 
NACZEPA SCHMITZ SPR24,1985 r., ładowność 251,3 osie, 
plandeka, opony 25.5, • 12.500 Zł. Stronie śląskie, tel. 
0603/26-35-67
NACZEPAT-34C, 1990 r. żółta, zawieszenie na poduszkach, 
regulacja do rampy, szeroki rozstaw osi 13.60 m, platforma
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bez burt i plandeki, stan opon dobry, po przeglądzie tech
nicznym, stan ogólny b. dobry, - 19.900 zł + VAT. Legnica, 
teł. 0601/76-97-19 po godz. 20., 076/887-83-51 
NACZEPA TITAN chłodnia, 3-osiowa, ład. 241, na 30 euro
palet, na poduszkach, agregat .Carier’ (sprawny), - 32.000 
zł lub zamienię na naczepę oplandekowaną. Bieczyska, tel. 
077/415-47-90
NACZEPA TRAILOR S-323E, 1980 r., wywrotka, 3-osiowa, 
aluminiowa, do matariałów przestrzennych, dl. 11 m, wys. 2 
m, stan dobry, przegląd do 18.04.2002 r, • 11.900 zł. Legni
ca, tel. 076/852-33-41 do 15
NACZEPA TRAILOR, 1984 r. 2-osiowa, oplandekowana, 
dług. 12.6 m, szeroki rozstaw kół, - 8.000 zł.. Opole, tel. 
0604/25-19-08
NACZEPA TRAILOR, 1984 r., 3-osiowa, wąski rozstaw osi, 
aluminiowe burty, stan dobry, • 9.000 zł + VAT. Zgorzelec, 
tel. 0601/56-39-98
NACZEPA TRAILOR S 323 E, 1985 r. dł. 12,6 m, 3-osiowa, 
nowa plandeka, resor, burty aluminiowe, - 9.000 zi + VAT. 
Lubań, tel. 0602/59-43-21
NACZEPA TRAILOR, 1987 r. plandeka, stan dobry, -13.000 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-04-83 
NACZEPA TRAILOR, 1989 r. 2 szt., oplandekowane, 2-osio- 
we, bliźniacze koła, bezdętkowe, aluminiowe burty, ład. 24 
tj 30 palet, w ciągłej eksploatacji, stan dobry - 6.000 zł/szt. 
Jawor, tel. 076/870-63-13,0605/53-27-42 
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 VAN-HOOL skrzyniowa, ABS, dach Etsch, -
45.000 zł. Katowice, tel. 0608/43-13-13
NACZEPA VARMO, 1990 r., skrzyniowa, ład. 24 t, szeroki 
rozstaw osi, dł. 12,60 m, możliwość oplandekowania, burty 
aluminiowe, w ciągłej eksploatacji, resor paraboliczny, 3 osie 
BPW - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-43-46, 
0601/78-27-57
NACZEPA ZREMB 164, niskopodwoziowa z najazdami, 
technicznie sprawna, w ciągłej eksploatacji, 3-osiowa, ład. 
25.41, • 19.000 zł. Domaszowice, tel. 077/419-49-37 
NACZEPA ZREMB ND 160,1974 r. ład. 161, po remoncie, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. skrzyniowe, wywrotki,
3-osiowe, 2-osiowe, cena 8.000 - 32.000 Zł. Nowa Ruda, 
tel. 0607/42-45-35
□ PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZNYCH 

towarowych, autonadwozia od 6.000 zł, urządze
nia gastronomiczne gazowe, nowe i używane (roż
na na kurczaki 6-66 sztuk, grille, gyrosy, bemary, 
frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patelnie bez
tłuszczowe od 1.300 zł), krótkie terminy.tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 01032661

□ PROFESJONALNE NAPRAWY PRZYCZEP, napra
wa nadwozi przyczep kempingowych. Posiadamy 
wszelkie materiały. Wrocław, tel. 0607/62-52-87, 
071/344-55-46 01028471

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ dł. 4.7 
m, - 420 zł. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 8 szt., 
nowe i używane, kpł., oryg. • 1.000 zł • 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-21-68,0601/77-36-70
□ PRZYCZEPA BAGAŻOWA wymiary od 160x150x40 

cm, 250x150x40 cm, 300x150x40 cm, 250x125x130 
cm, 425x205x180 cm, z hamulcem najazdowym, 
ładowność od 0.5 do 1 tony, w cenie od 1.000 do
8.500 zł/szt. Ścinawa, tel. 076/843-62-85, 
0601/72-61-59 84017831

PRZYCZEPA BAGAŻOWA 160 X dł. 110 cm, koła 13", tylna 
burta otwierana, nie rejestrowana, - 270 zł. Gola Świdnicka, 
tel. 074/850-78-92
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM wym. 2.15 x 1.15 x 0.50 m, 
blacha ocynkowana, koła 13”,. nie rejestrowana, - 700 zł. 
Góra, tel. 065/543-43-03 '
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. - 406 zł. PrzeslawiCe, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 0604/34-99-79 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA sam. 2001 r.. nowa, wym. 200 x 
115 x 35 cm* koła 13", tylna burta otwierana, burty blacha 
trapezowa, ocynkowana, przygotowana do rej. • 800zł. Ra
dwanice, tel. 076/831-14-92, 0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW B500 zarejestro- 
wany, nadbudowa plastikowa, na teleskopach, • 2.700 zł. 
Strzelin, tel. 071/796-21-85 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA nie rejestrowana, - .150. zł. 
Szczytnica, tel. 076/818-96-47 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA ŚWIDNIK 2-osiowa, z 1998 r., 
ład. 750 kg, - 2.500 zł lub zamienię na inną z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/355-52-49
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW 250 biała, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/373-06-50 \
PRZYCZEPA BAGAŻOWA koła 13”, lekka, zarejestrowana. 
- 900 zł. Wschowa, teł. 065/540-52-15,065/540-67-88 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA samochodowa, 1x1 m, lad. 750 
kg, - 950 zł. Zalesie Wielkie, gm. Kobylin, tel. 065/548-27-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1985 r. ład. 500 kg, zare
jestrowana bezterminowo, na resorach, stan b. dobry, - 850 
zł. Wrocław, teł. 0501/40-31-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-410, 1986 r. 
plandeka, dodatkowy stelaż, kolo zapasowe, stan b. dobry, 
zarej. bezterminowo, -1.100 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-33-89
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N250C, 1990 r. 
biała, pokrywa zamykana na klucz, mało używana, zareje
strowana bezterminowo, stan idealny, • 900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-81-14 po godz. 17
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1993 r. samochodowa, - 720 zł. 
Jawor, tel. 076/870-04-66
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1993 r. dł. skrzyni 2,10 m, 
szer. 1,25 m, wys. burt 40 cm, koła 15", resorowana, ład. 
450 kg, zarejestrowana, -1.000 zł. Laski, tel. 074/817-78-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 1993 r. długość skrzyni 210 
cm, szer. 125 cm, wys. burty 40 cm, koła 15", resorowana, 
ład. 450 kg, zarejestrowana, - 1.000 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-78-11
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1994 r. czerwona, lekka, 
wym. 115x100x45 cm̂na resorach, koła od Fiata 126p, ład. 
350 kg, stan b. dobry, zarej. bezterminowo, mało używana, 
• 700 zł. Sława, tel. 068/356-87-57 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1994 r. ład. 200 kg. lekka, przy
kryta, ładny wygląd, - 590 zł. Kępno, tel. 062/782-25-70, 
0502/30-91-74
PRZYCZEPA BAGAŻOWA LJ. 1995 r. wym. 310x220x160 
cm, kontener z blachy ocynkowanej, ład. 500 kg, 1-osiowa, 
koła 14", stan b. dobry, - 2.300 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/86-73-24
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. 160 x 100 x 35 cm, 
blacha trapezowa, ocynkowana, - 600 zł. Mirków, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-12-18
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. szara, wym.

200*110x40 cm, wykonana z profila zamkniętego, oryginal- 
. na oś, przygotowana do rejestracji, stan ideałny, - 860 zł. 
Chynów, lęi:0tt®77-36-55
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 
2.56x1.30x0.40 m, na zestawie Mercedesa, mocna, możli
wość dorobienia stelaża, • 1.800 zł. Wschowa, tel. 
0607/59-88-52 po godz. 21
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, ład. 750 kg, 
na oryginalnych podzespołach, oś wleczona, na sprężynach, 
amortyzatory i teleskopy, z blachy trapezowej ocynkowanej, 
wym. 240x120x40 emmożliwość oplandekowania, zarej. 
bezterminowo, -1.600 zł. Lwówek śląski, tel. 075/784-11-94 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2001 r. wym. 175x115x35 cm, 
koła 13", burty aluminiowe, otwierane, - 1.800 zł. Syców, 
tel. 062/785-26-38
PRZYCZEPA CHŁODNIA D-83 z agregatem, technicznie 
sprawna, - 3.050 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
PRZYCZEPA CYSTERNA 10 tys. I, dystrybutor, na olej na
pędowy, do tankowania własnych pojazdów, - 5.000 zł. Świd
nica, tel. 074/850-56-16
PRZYCZEPA CYSTERNA KOŚCIAN CN-22,1982 r., 22.200 
I, aktualne dozory, w ciągłej eksploatacji, stan techn. b. do
bry, -10.000 zł. Świdnica, tel. 074/850-56-16,0601/79-25-31 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BYDŁA ład. 1800 kg, - 450 
zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BYDŁA zielona, stan dobry,
-1.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-30 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BYDŁA, do remontu, - 300 
zł. Kożuchów, tel. 0605/41-31-39 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BYDŁA, 1987 r. i trzody 
chlewnej, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0502/29-18-63 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI ład. 1.5 t, po remon
cie, prod. niemieckiej, - 5.000 zł. Legnica, tet. 0601/78-73.-43 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI na 2 konie, - 500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-30-84 
PRZYCZEPA DWUKOŁOWA do samochodu ciężarowego, 
stan dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/319-62-78 po godz. 20 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA wym. 6 x 2 m, z wypo

sażeniem, inst. 380/24V + gaz, licznik prądu, l.od.ówjta, waga, 
zlewozmywak, kuchenka gazowa, stoły, krzesła, szafy,-
5.000 zł. Krosnowice, tel. 074/868-54-74 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW pełne wy
posażenie, atest Sanepidu, zarejestrowana, • 3.000 zł. Po
lkowice, tel. 076/845-63-79
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA wym. 4 x 2 x 2 m, z wy
posażeniem lub bez, transport przyczepy gratis, - 9.000 zł. 
rPoznań, tel. 0607/12-78-10 • .
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA prod. niemieckiej,
1-osiowa, wyposażona w rożen ceramiczny, gazowy, na 52 
kurczaków, marki Ubert, lodówka, zamrażarka, zlewozmy
wak, szafki, z atestem sanepidu, zarejestrowana, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-27-91 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00523 www.auto- 
gielda.com.pl)
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1990 r. oszklona, pod
świetlona, frytkownica 2-komorówa, patelniâ beztłuszczo
wa, gyros, tostownica, 2 zamrażarki, lodówka, chłodziarka, 
2 kuchenki mikrofalowe, czajniki, -15.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-24-86
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1992 r. dł. 
3,8 m, częściowo wyposażona, stan idealny, -10.000 zł lub 
do wynajęcia. Wrocław, teł. 0601/72-36-19 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW, 1994 r. 
biała jwym. 300 x 150 x 200 cm, otwierany prawy bok. drzwi 
przednie i tylne, lady, regały, • 5.000 zł. Gołuchów, tel. 
062/761-70-07, 0605/23-26-37 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA SAM, 1994 r. rożen na 
36 kurczaków, kuchenka mikrofalowa, waga. opiekacz, fryt
kownica, lodówka, zamrażarka, butla, licznik, półki, zlewo
zmywak, atest Sanepidu, cały kraj, zarej. bezterminowo, -
7.900 zł lub zamienię na diesel, bus osobowy, wym. 21213.5 
m. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-08-91 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1998 r. prod. holender
skiej, 1-osiowa, wym. 3.5x 2x 3 m, frytkownica, kuchenki 
mikrofalowe, lodówka, zamrażarka, meble, umywalka, -
12.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-22-27
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP. 1998 r. bia
ła, dł. 3.3 m.b., z wyposażeniem lub bez, -18.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-12-82,0605/35-93-86 
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, patelnia 
beztłuszczowa • 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40 - 1.600 zł. 
Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY Prestige, ład. 1200 kg, 
WC, kaseta 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 MUNSTERLAND 2 sypialnie, 
lodówka, kuchnia, umywalka, ogrzewanie, przedsionek; za
rejestrowana, zadbana, • 6.000 zł. Gostyń, tel. 
0503/80-73-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, pełne wy
posażenie, • 7.900 zł/Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA plastikowa, 4,7 m, dł., oclo
na'. nie rej. - 3.500 zł. Modła 38. teł. 076/817-28-55 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA dług. 6m, 2 pokoje, kuchnia, -
3.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-91-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, - 5.000 zł. Opole, tel. 
077/455-89-37 .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DIGVE 4S DGSB biała, z wy-
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sprowadzenia z Niemiec, • 3.000 zł. Miejska Górka, tel. 
065/547-46-52,0603/77-49-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ALOIS J 440,1971 r., dł. 4.40 
m, 1-osiowa, 2 sypialnie, 6-osobowa, inst. 220. V, zlewozmy
wak, kuchenka gazowa, dodatki, hamulec, - 2.500 zł. Wam
bierzyce, teł, 074/871-90-37
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1971 r. kolor biały, dł. 
4 m, zarejestrowana, 5-osobowa, lodówka, technicznie 
sprawna, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1972 r., dł. 8 m, ogrze
wanie gaz., inst. el. 12 i 220V, lodówka, pełne umeblowanie, 
technicznie sprawna, sypialnie na 7-8 osób, - 7.000 zł. Wal
ce, tel. 077/466-06-00
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1972 r. kolor biały, zlewozmy
wak, kuchenka gazowa 2-palnikowa, zarejestrowana, ubez
pieczona, - 1.800 zł. Zbąszynek, tel. 068/347-91-71 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFA CT5,1973 r. pomarańczo- 
wo-zielona, 2 niezależne sypialnie, stan b. dobry, kuchnia, 
wym. 220 x 480, przedsionek 2 x 4,80 m, 6-osobowa, stan 
b. dobry, zarej. bezterminowo, - 1.700 zł. Lubin, tel. 
076/842-16-40
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1975 r. dł. 5.3 m, 
szer. 2.1 m, na białych tablicach, pełne wyposażenie, stan 
dobry, - 3.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1975 r. 1-osiowa, dł. 6,5 
m, kuchnia, 2 pokoje, 4-osobowa, po odbudowie, sta'n do
bry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MEłER, 1975 r., dł. z zacze
pem 6.6 m, bez 2 osi, do małych poprawek, sprowadzona z 
Niemiec, - 1.800 zł. Wschowa, teł. 065/540-33-21 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 450,1976 r. dł. z ha
kiem 5.69 m, z przedsionkiem, lodówka, 2-palnikowa ku
chenka gazowa, umywalka, 2 sypialnie/szyby atermiczne z
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ju ż od 19 zł/dobę 
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żaluzjami, inst. 220/12V + gaz, - 3.600 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-23-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r. wym. 4.5 x 2.0 x 2.5 
m, stan b. dobry, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/858-22-65 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1976 r. prod. holenderskiej, 
2 sypialnie, łazienka, zlewozmywak, lodówka, grzejnik, stan 
b. dobry - 6.700 zł. Polkowice, tel. 076/749-88-08, 
0502/36-26-94
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HENNIGSDORF HP400 83, 
1976 r. kolor biały, 3-osobowa, kuchenka gazowa, zlewo
zmywak, masa własna 400 kg, zarejestrowana beztermino
wo, inst. 220/12V, hamulec najazdowy, prod. niemieckiej, 
stan idealny, - 3.000 zł. Poniec, teł. 0603/44-80-82 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1976 r.. stan dobry. -
1.900 zł.. Wrocław, tel. 071/349-21-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, .1976 r. 
stan b. dobry + przedsionek, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/345-59-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1977 r. dł. 8.5 m, szer. 2.5 m, 
pełne wyposażenie, na białych tablicach, stan dobry, - 7.000 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1977 r. 5-oso- 
bowa, 3 sypialnie, w.c., aneks kuchenny, ogrzewanie gazo
we, hamulec najazdowy, zadbana, stan b. dobry, - 6.900 zł. 
Karpacz, tei. 0601/78-92-58
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 510, 1977 r.-De 
Lux, 2-osiowa, 6-osobowa, kuchenka gazowa, lodówka, sy
pialnia, kuchnia, łazienka, podwójne szyby termiczne, ogrze
wanie, stan idealny, - 7.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-28-09, 
0600/65-09-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CI-SPORT 370,1977 r. prod. 
holenderskiej, waga 750 kg, 1-osiowa, z przedsionkiem,
3-osobowa, kuchenka gazowa, zlewozmywak, lodówka, ła
zienka,ogrzewanie gazowe, inst. 220/12V + gaz, zarejestro
wana bezterminowo, - 4.800 zł. Paczków, teł .077/431-64-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1977 r., 1-osio- 
wa. masa 1200 kg, wymiary 2.00 x.5.15 m, umeblowana, 
.lodówka, kuchenka gazowa, - 4.500 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-26-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1977 r. Monsun, 
przedsionek, zestaw kuchenny, ogrzewanie gazowe, lodów
ką, 220/12 V, gaz, toaletka, moskitiera, roleta, koło zapaso
we, , bezterminowa rejestracja, butla gazowa, stan idealny, 
urządzenia sprawne technicznie, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 
0607/83-97-11 .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360, 1977 rs 3- 
lub4-osobowa, z przedsionkiem, dł. 3,60 m, inst. 220/12V, 
lodówka, zlewozmywak, ogrzewanie, stan idealny, nie eks
ploatowana w kraju, - .5.500 zł. Zielopa Góra, lei. 
068/454-94-96 lub, 454-95-47
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posażeniem gastronomicznym, hamulec najazdowy, kom
pletne oświetlenie + instal. elektryczna 220 V, - 650 zł. Siech
nice, woj. wrocławskie, tel. 0607/14-73-77 *
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 2-osiowa, duża, do 1200 kg, 
może być do sprowadzenia. Wrocław, tel. 071/341 -99-70, 
0501/78-04-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E po re- 
moncie kapitalnym, nowa tapicerka. 3 łóżka, okna uchylne, 
kuchenka, - 3.200 zl Wrocław, tel. 071/322-93-42 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA długość 490 cm, łazienka, 
przedsionek, 5-osobowa, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-53-04,0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 5,5 m, ogrzewanie, lo
dówka, 1-osiowa, przegląd bezterminowy, zarejestrowana, 
-2 sypialnie, stan b. dobry, zadbana, • 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/788-80-33,0602/81-54-43 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. zachodniej, 2-osiowa, 
nieoclona, duża. Żmigród, tel. 071/385-31-10,0601/95-14-72 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA PARADISO, 1968 r., 1-osio
wa, masa 450 kg, wymiary 1.85 x 3.30 m, rozkładana, po 
rozłożeniu podłoga i dach sztywny, ściany z płótna namio
towego, -1.200 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-26-81 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1970 r. stan dobry, w 
kraju od 1,5 roku, ogrzewanie gazowe, kuchenka, lodówka, 
inst. 220/12V + gaz, rolety, zlewozmywak, hamulec najaz
dowy, koo podporowe, 4-osobowa, zarej. bezterminowo, -
4.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0604/86-31-95,0608/86-64-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA PIRAT, 1970 r. prod. niemiec
kiej, dł. 4.30 m, hak, - 3.500 zł. Oława, tel. 071/313-03-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 550,1971 r. dł. 6.5 m, 
kuchenka, w.c., zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, lodów
ka, inst. 12/220 V. okna uchylane z roletami, 2 sypialnie, do

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KING, 1978r. kuchnia, lodow- 
ka, umywalka, ogrzewanie, 2 sypialnie, przedsionek, zare
jestrowana, zadbana oraz druga Munsterland - 6.000 żł/szt. 
Gostyń, tel. 0503/80-73-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. bez wypadku, lekka 
575 kg, rej. bezterminowa, ham. najazdowy, łazienka, 3-,
4-osobowa - 4.400 zł. Legnica, tel. 076/855-29-67, 
0605/78-30-00
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1978 r. aluminio
wa, dł. 8 m, 2-osiowa, 2 sypialnie, salon, łazienka, bogate 
wyposażenie, stan idealny, - 11.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-21-68,071/312-15-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 47Q, 1978 r. aluminiowa, 
dł. 5.8 m, 2 sypialnie, łazienka, bogate wyposażenie, stan 
idealny, - 6.700 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-68, 
071/312-15-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1979 r. 
używana ok. 3 mies. od nowości, pierwszy właściciel, jesz
cze nie zarejestrowana, • 3.000 zł. Będzin, woj. katowickie, 
tel. 0603/18-94-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEZI, 1979 r. 3-osobowa, 
ogrzewanie gazowe, lodówka, ocynkowane podwozie, ha
mulec najazdowy, przedsionek, stan b. dobry, dł. kabiny
310-510 cm. - 3.550 zł. Kościan, tel. 0607/19-56-64 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1979 r. 3-osobowa. dł. 3.1 m, 
bez prawa rej, - 1.100 zł. Modła, teł. 076/817-22-19, 
0602/88-08-99
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS PASSAT, 1979 r. bia
ła, stan b. dobry, ogrzewanie, zlewozmywak, lodówka, kuch
nia, 2 sypialnie, - 5.500 zł. środa Śląska, lei. 071/317-28-00 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA AC EUROPA, 1979 r. stan b. 
dobry, welurowa tapicerka, ogrzewanie, lodówka, umywał-
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ka, 2 pokoje, przedsionek, waga 680 kg, 1-osiowa, 4-5-oso- 
bowa, inst 220/12V + gaz, licznik energii el., łazienka, - 6.200 
zł. Wrocław, tel. 071/363-31-87,0604/29-62-46 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1979 r. stan b. dobry, 
lodówka, gaz, zlewozmywak, dł. 3,70 ni, waga 650 kg, • 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/96-43-55 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1979 r. 520 LT, 5-,
6-osobowa. antena TV, łazienka, WC, lodówka, ogrzew., 
okap, stylowe meble, przedsionek, żaluzje, dł. 5,2 m, pełna 
dokum., stan b. dobry, biało-beżowa - 7.600 zł. Zgorzelec, 
tel. 0601/7545-93
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LELY, 1979 r. 320,1-osiowa, 
5-osobowa, 690 kg, kuchnia, zlewozmywak, łazienka, lodów
ka, inst. 12/220 V, ogrzew. gazowe, szafa, przedsionek, mo
cowanie na roweiy, stan b. dobry, uchylne szyby, prod. niem, 
RFN - 3.000 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30,0602/17-14-43 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 535,1980 r. biało-nie- 
bieska, dł. 6.6 m, waga 1200 kg, 2 oddzielne sypialnie dla 5 
osób, łazienka, pełne wyposażenie, lodówka, ogrzewanie, 
inst. 220/12V + gaz, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w 
kraju od 2 dni, - 7.900 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41, 
0608/01-77-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 470,1980t. biało-czer
wona, ogrzewanie nadmuchowe, kuchenka 3-palnikowa, 
duża lodówka, osobna sypialnia, łazienka, ciepła, zimna 
woda el. pompowana, duży przedsionek, antena TV, RO, po 
odprawie celnej, 5-osobowa + 2 przyczepy Adria, - 8.500 zł. 
Legnipa, tel. 0/6/854-44-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1980 r. I 
rej. w 84 r, biała, po remoncie, nowy lakier,z przedsionkiem,
4 miejsca do spania, zarejestrowana bezterminowa, stan ide
alny, - 2.900 zł. Lubin, tel. 076/844-67-70,0603/30-78-96 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1980 r. D-Lux,
2-osiowa, 5 m, ham. najazdowy, 2 dzielone pokoje, kuch
nia, zlewozmywak, lodówka, ogrzew. 220/12 V + gazowe, 
łazienka, podwójne otwierane szyby, rolety, w kraju od roku, 
oclona, pełna dokum., nie rej., biała - 10.000 zł lub wynaj
mę. Lubin. tel. 076/846-92-75. 0603/99-92-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1980 
r. bjała, zarejestrowana bezterminowo, stolik, szafka, gaz, 
umywalka, inst. 220/12V, mało używana, stan b. dobry, •
3.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-51-04 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1980 r., namio
towa - 650 zł. Pleszew, tel. 062/742-54-39,0602/51-27-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IL-126,1980 r. biało-zielona, 
do remontu, namiotowa - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-84-25,0501/43-57-84 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1980 r. 5-osobowa,
1-osiowa, dł. 5,5 m, 220 V, 12 V, bieżąca woda, lodówka, 
kuchenka gazowa, ogrzewanie, łazienka, WC, zarejestro
wana, stan b. dobry, -4.900 zł. Wrocław, tel. 071/788-80-33, 
0602/81-54-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU. 1981 r. ład. 750 
kg, dł. 4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, 
sypialnia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00499 www.autogiel- 
da.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1981 r., z przedsionkiem, 
woda, gaz, lodówka, 3 sypialnie, łazienka, kuchnia, klimaty
zacja, hamulec najazdowy, dł. 420 ćm, - 3.200 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/324-78-51
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETLEFFS NOMAND LUXUS, 
1981 r. dł. 525 cm, 5-6-osobowa, waga 1100 kg, 2 sypialnie, 
pełne wyposażenie, przedsionek, całoroczna, stan b. dobry,
- 8.500 zł. Świdnica, tel. 074/858-61-40,0603/89-31-49 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1981 r. 4-osobo- 
wa. kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrzewa
nie z nawiewem, inst. 220/12V + gaz, WC, łazienka, przed
sionek, RM, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, prze
gląd do 03.2002 r., stan idealny, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/337-10-17, 0605/43-50-21 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT, 1981 r., 2 sy
pialnie, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie ga
zowe, hamulec najazdowy, stan ogólny dobry, - 3.800 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-78-66 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1981/85 
r. biała, nowy zaczep, koła podporowe, • 2.300 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-54-39,0602/51-27-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1982 r. biała z czer
wonym pasem, zadbana, w kraju od roku, lodówka, ogrze
wanie, z przedsionkiem, hamulec, waga 750 kg, • 6.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-79-79
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1982 r. 
z przedsionkiem, • 3.000 zł. Kalisz, tel. 062/503-08-21. 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1982 r. De Lux, 3-,
4-osobowa, radio, łazienka, WC, kuchnia, przedsionek, dł.
4,5 m, waga 850 kg, stan b. dobry, pełna dokum., ogrzew., 
biało-beżowa - 8.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-67-45, 
0601/75-45-93
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. ko
lor kremowy, dł. 5.8 m, waga 850 kg, nowy przedsionek dach. 
przeciwsłoneczeny, namiot, pełne wyposażenie, w.c., łazien
ka, w kraju od tygodnia, oclona, stan idealny, - 9.200 zł. Le
gnica, tel. 076/818-58-41,0608/01-77-13 (zdjęcia do tej Ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0205 
www.autogielda.com.pl) .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-132,1983 r,, 
hamulec najazdowy, 1-osiowa, inst. 220/12V, kuchenka ga
zowa 2-pałnikowa, zlewozmywak, piekarnik, lodówka 
220/12V + gaz, przystawka namiotowa, waga 800 kg, nowe 
opony 185x13", - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-41-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330,1983 r., 3-osobo
wa, nowy model, sprowadzona z Holandii, oclona, przed
sionek, ogrzewanie, kuchenka, lodówka, zlewozmywak, ra
dio, hamulec najazdowy, na amortyzatorach, ciężar 525 kg, 
stan idealny, - 8.200 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MISTERLAND, 1983 r. lodów
ka, ogrzew., 4-, 5-osobowe, zarej. bezterminowo, przedsion
ki różnej wielkości, 6 innych przyczep zarej., kpi. - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-21-68,0601/77-36-70 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 1983 r. dł. 5.80 m, stan do
bry, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-11-22 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1983 r. długość 470 
cm, 2 sypialnie, łazienka, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-53-04,0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1983 r. 4 lub 5-osobowa, duży 
przedsionek, masa 950 kg, ogrzewanie, wyposażenie, ha
mulec najazdowy, - 9.300 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-61-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LUXUS 440,1984 r. biało-zie- 
lony, 2 sypialnie, umywalka, lodówki, kuchenka, ogrzewa
nie, oświetlenie na gaz, 12V, 220V, stan b. dobry, stan ideal
ny, - 6.500 zł. Jasień, tel. 068/371-00-96 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 450-K, 1984 r. prod. ho
lenderskiej, 5-osobowa, 2 przystawki namiotowe, lodówka,
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ogrzewanie, aneks kuchenny, stan b. dobry, • 8-250 zł. Bo
gatynia. tel. 075/773-82-21,0600/12-82-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW tf-126.1985 r., 
- 2.300 zł. Wrocław, tel. 0607/48-78-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER CITY. 1985 r. kre- 
mowo-brązowa, dł. 5.9 m, waga 900 kg, nowy model, 2 sy
pialnie, dla 4-5 osób, w.c., łazienka, natrysk, pełne wyposa
żenie, lodówka, ogrzewanie, żbiorhik wody na 70 I, nowy 
przedsionek, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, oclona, •
9.800 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41,0608/01-77-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1985 
r. garażowana, pełne wyposażenie, lodówka, udoskonalo
ne zawieszenie, umocowane koło zapasowe, elektr. pompa 
wody, kpi. szyb zapasowych, nowy przedsionek, mało uży
wana, stan b. dobry, - 4.200 zł. Legnica, tel. 076/721-96-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1985 r. 
stan idealny, - 5.000 zł. Warszawa, tel. 022/627-15-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1985 r. biała z pa
sem, 6-osobowa, 2-osiowa, umywalka, lodówka, oświetle
nie, ogrzewanie, gaz, prąd, radio, zegar, ładne wnętrze, •
10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-33-53,071/336-36-71
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Dominice k. Boszkowa 
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1985 r. 
teleskopy, przedsionek, lodówka, stan b. dobry, • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/95-53-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1986 r. ko
lor kremowy, pełne wyposażenie, lodówka, ogrzewanie, w.c., 
łazienka, natrysk, przedsionek, rolety, TV SAT, moskitiery, 
stylowe wykończenia, w kraju od tygodnia, oclona, dł. 7 m, 
waga 1300 kg, stan idealny, - 13.000 zl. Legnica, tel. 
076/818-58-41,0608/01-77-13 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0206 www.auto- 
gielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1986 r. 
otwierane okna, przedsionek, hamulec najazdowy, mało uży
wana, stan bardzo dobry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/05-04-25
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC 520,1986 r., dł. 5.20 m, 
masa całkowita 1160 kg, 2 sypialnie, pełne wyposażenie, 
nowy model, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/317-77-50,0601/79-85-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1986 r. 
dodatkowo przedsionek, 4-te łóżko dla dziecka, butla gazo
wa + wyposażenie, wymiana ramy, zawieszenia, opon w 
1999 r.. stan b. dobry. - 5.300 zł. Wrocław, tel. 071/337-09-09 
po godz. 21
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1987 r. Niewiadów, - 3.200 
zł. Legnica, tel. 076/852-57-04,0603/69-12-30 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBATAJGA. 1987 r., holen
derska, zadbana, pełne wyposażenie, • 8.000 zł. Radwani
ce, tel. 071/311-70-58
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1987 r. 5,6-osobo
wa, dł. 6,8 m, szer. 2,45 m, sypialnie w kolorze kremowym, 
salon, kuchnia w kolorze brązowym, meble rzeźbione w stylu 
retro, kuchenka gazowa 3-palnikowa, zlewozmywak, łazien
ka, podłączenie do wody miejskiej, ogrzewanie gazowe z 
nadmuchem, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-30-19, 
0502/46-50-87
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126N, 1987 r. stan b. do
bry, • 2.500 zł. Wrocław, teł. 0602/86-77-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1987 r., 
szyby uchylane, z przedsionkiem, kuchenka gazowa, lodów
ka, standardowe wyposażenie, • 3.650 zi lub wydzierżawię 
• 30 zł/doba, rezerwacja. Żarów, tel. 074/858-90-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LORD MUNSTE 570M, 1988 
r., 5.70 m dl. - 15.000 zł. Jawor, tel. 076/870-80-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1988 r. 
zarejestrowana, inst. 220/12V + gaz, kuchenka gazowa, z 
przedsionkiem kpi., lodówka, zlewozmywak, koła 13*, uchy
lane okna + dach, koło zapasowe, hamulecnajazdowy, mało 
używana, stan b. dobry, • 4.700 zł. Brzeg, teł. 071/460-65-38 
do godz. 17
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1988 
r. pełne wyposażenie, hamulec najazdowy, • 3.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-69-72,868-77-53 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1988 r. 5-osobowa, 
kuchnia, łazienka, 2 pokoje, ogrzewanie, atrakcyjny wygląd, 
dł. 5.5 m, kpi. dokumentacja, inst. 12/220 V, - 9.000 zł. Lu
bin, tel. 0605/23-88-16 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • AG0221 www.autogiel- 

: da.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1988 r. 
biała, zarejestrowana bezterminowo, zlewozmywak z pom
pą wodną, kuchenka 2-palnikowa, lodówka, instalacja 
220/12V, welurowa tapicerka, uchylne okna, stan idealny, -
3.200 żł. Lubin, tel. 076/846-74-47,0604/65-63-39 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SAFARI, 1988 r. lodów
ka, kuchenka gazowa, zlewozmywak, umywalka, toaleta, dł. 
5.6 m, na białych tablicach, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/311-5548,0603/4847-93 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r., kuchnia, łazienka z 
prysznicem, ogrzewanie, 1 miejsce do spania, • 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
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 WILK De Lux D 216,1989 r. 
biała, dł. 5.4 m, hamulec najazdowy, komfortowe wyposa
żenie, 1-osiowa, z przedsionkiem, - 11.000 zł. Opole, tel. 
077/454-54-09, 0606/88-77-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1989 
r. z przedsionkiem, hamulec najazdowy, koło zapasowe, 
uchylane okna, mało używana, - 3.800 zł.. Wrocław, tel.
352-94-98 po godz. 20,0607/65-79-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TOPAZ, 1989 r., 5 tys. km 440, 
na pojedynczej osi, łazienka, prysznic, centralne ogrzew. na 
gaz, lodówka, przedsionek dł. 5 m, etan idealny, WC, kre
mowy - 16.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-20-99 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CARAVELAIR, 1989 r. dł. 4.10 
m, 4-osobowa, lodówka, kuchenka, ogrzewanie, łazienka z
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.WC, kuweta, rolety, przedsionek, stan b. dobry, -11.500 z). 
Ostrzeszów, tel.-062^3^^9,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HEIMSTOLZ-VEFE8tlNGEŃ, 
,1989 r. kolor białoj-sęebmy, dŁ 3..40 m, 3-, 4-osobowa, duży 
przedsionek, nowe Opony, hamulec, -3.400 zł. Pleszew, tel. 
062/742,54-39.0602/51-27-95 r .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW Ń-12'6E, 1989 
jr. hamulec najazdowy,'-4,000 zl. Wrocław, tel. 0502/03-64-78 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1989 r. 
stan b. dobry, mało używana, praktycznie nie jeździła na ko
łach tylko na lawecie, hamulec najazdowy, Otwierany dach, 
szyby, z przedsionkiem, kuchenka gazowa, umywalka, czy
sta, zadbana. -4.200 Zł. Wrocław,-tel. 36745-31.783-64-72 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 1200BH, 1991 
r. 2-osiowa, kontener 3 x 1.5 x 1.85 m, stan b. dobry, • 4.000 
zł. Kępno, tel. 062/782-13-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1991 r., 
z przedsionkiem, kuchenka gazowa, zlewozmywak, mało 
używana, garażowana, stan b. dobry, - 3.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-47-08
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1992 r. namiotowa, 5-osobo
wa, -1.500 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1993 r. Prestige, 2 
pokoje, kuchnia, WC, natrysk, przedsionek dł. 480/650, stan 
b. dobry, biało-niebieska - 18.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-8842
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1993 r. 2-osiowa i 1-osiowa - 
Brisner, Munsterland, - 22.000 zi. Mirków, tel. 071/315-10-29, 
0601/72-35-17 •
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 530TK, 1993 r. biała,
1-osiowa, w.c., ogrzewanie, kuchenka, łazienka, moskitie
ry, rolety, całk. waga 1100 kg, • 17.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-11-63
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1993 r. kolor kre- 
mowo-złoty, dł. 8 m, 2-osiowa, stan dobry, -18.000 zł. Wro
cław, tel. 071/368-12-21
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1994 r. kre
mowa, 2-osiowa, lodówka, wc, natrysk, roleta, moskitery, dł. 
8 mb, kuchenka gazowa, zlewozmywak, ogrzewanie, stylo
wo wykończona, z przedsionkiem, nierejestrowana, bardzo 
mało eksploatowana, - 16.500 zł lub zamienię. Syców, tel. 
0601/55-28-50
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 6504,1994 r. 5-oso
bowa, z przedsionkiem, stan idealny, - 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-52-30,071/333-74-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM. 1994 r. 4-osobowa, wy
posażona, - 800 zł. Karpacz, tel. 075/761-60-80, 
0607/5042-57
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT Dl AM ANT. 1994 r. lo
dówka, aneks kuchenny, ciepła woda,-w.c., żaluzje, rolety, 
moskitiery, ogrzewanie, nawiew chłodnego powietrza, sy
pialnia zamykana, stan idealny, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-84-16 lub, 0602/5244-20 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY ELEGANCE, 1995 r.,
1-osiowa, hamulec najazdowy, 4-osobowa, zamykana sy
pialnia, łazienka + WC ekologiczne, ogrzewanie nadmucho
we, gazowe i elektr., kuchenka gazowa, pochłaniacz, lodów
ka, zlewozmywak, moskitiery, jak nowa, - 24.900 zi. Lesz
no. tel. 065/529-12-01,0601/72-61-66 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N 126 NT, 1996 
r. hamulec najazdowy, inst. 220/12V + gaz, kuchenka 2-pał
nikowa, zlewozmywak, lodówka, przedsionek, łazienka, w.c,
- 8.000 zł. Głogów, tel. 06Q2/26-32-29 ' ~
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1996 r..
- 2.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-25 
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’, - 700 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A2001 a, rok produkcji 
1998, stan bardzo dobry, - 4.000 zł. Sosnówka, woj. jelenio
górskie. tel. 075/761-04-24.0601/95-25-69 
PRZYCZEPA LAWETA, 1990 r. opuszczana, 2-osiowa, -
2.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-74-21 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1993 r. wyciągarka, 
koło podporowe, stan b. dobry, - 3.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-19-91,0602/89-20-52 
PRZYCZEPA LAWETA, 1994 r. czarna, 2-osiowa, na reso
rach, koła 15", ład. 1200 kg, • 1.900 zł. Żagań, tel. 
0601/88-35-95
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1995 r, wąska, koła 
pod spodem, ład. 1450 kg, mało używana, - 4.500 zł lub 
zamienię na samochód uszkodzony, osobowy. Kłodzko, tel. 
074/867-2145, 0605/07-8749 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1995 r. wciągarka, zarejestro
wana, w ciągłej eksploatacji, technicznie sprawna, • 3.200 
zł lub zamienię na samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
PRZYCZEPA LAWETA, 1996 r„ - 3.000 zł. Kościan, woj. 
leszczyńskie, teł. 0606/27-03-77 
PRZYCZEPA LAWETA, 1996 r. 2-osiowa, na podzespołach 
Knott, koła pod spodem, hamulec najazdowy, wyciągarka 
ręczna, stan techniczny b. dobry, -1500 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-83-08, 0607/10-6549 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r. oryginalne podwozie 
Niewiadów, ład. 1.31, masa własna 400 kg, zarejestrowana, 
ubezpieczona, pełna podłoga, • 3.200 zi. Wałbrzych, tel. 
074/848-19-98,0603/19-51-61 
PRZYCZEPA LAWETA SAM. 1998 r. oryg. podzespoły Knott. 
pełna podłoga, winda, • 3.000 zl. Domecko, gm. Komprach
cice. tel. 077/464-66-13
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’, 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana + dodatko
wy komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, -1.550 zł lub 
zamienię na przyczepę lawetę Niewiadów lub inną. Wrocław, 
teł. 0601/70-7645
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1999 r. szara, 2-osiowa, plan
deka celna, hamulec najazdowy, wciągarka, nowe opony, 
zarejestrowana, dł. 4.5 m/szer. 2 m, wys. 2.2 m, stan b. 
dobry, - 4.200 zl. Radwanice koło Legnicy, tel. 
076/831-14-06, 0600/41-71-80 
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA do łódki o dł. 3.20 m, - 650 
zł. Legnica, tel. 076/854-7845 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-35 skrzyniowa, podło
ga blaszana, burty drewniane, opony nowe 825 x 20, możli
wość przerobienia na wywrotkę, wyposażenie (siłownik, 
węże, koło zapasowe), zarejestrowana, - 2.150 zł. Borów, 
tel. 071/393-33-62
PRZYCZEPA ROLNICZA D47B 2 szt., stan dobry - 2.500 
zł. Jaworek, tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35 nie wywrotka, technicznie 
sprawna, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
PRZYCZEPA ROLNICZA stan dobry, na niskich kołach, me- 
taloweburty, instalacja elektr, - 1.500 zł. Kochlice, tel. 
0604/44-38-71
PRZYCZEPA ROLNICZA 4 tony, .Piławka*, po remoncie, 
nowe burty drewniane, po malowaniu, -1.500 zł. Pieszyce, 
tel. 074/836-60-22, 0606/85-92-83 
PRZYCZEPA ROLNICZA do ciągnika. 1-osiowa, • 400 zł. 
Rębiszów, tel. 075/783-91-92
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK, 1980 r., 2 szt., wywrotki, 
stan dobry, na niskich kołach -1.300 zł, na wysokich kołach
- 1.600 zt. Jawor, tel. 076/870-04-66
PRZYCZEPA ROLNICZA KIROWIEC 3 PTS 1W, 1982 r. 2 
skrzynie wywrotu, stan b. dobry, możliwa faktura VAT, - 6.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-65-00,0605/25-59-60 
PRZYCZEPA SAMOZAŁADOWCZA BBS, 1989 r. popiela
ta, na kołach balonach, ład. 12 ton, stan tech. b. dobry, •
4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-29-14 
PRZYCZEPA TOWAROWA oplandekowana, produkcji nie
mieckiej, ład. 21, bez rejestracji w kraju, oclona, nowe osie, 
opony i zaczep, pojemność 17 m3, - 5.000 zł. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 3.51, zarejestrowana, w cią
głej eksploatacji, podłoga metalowa, drewniane burty, koła 
8.25 x 20*, - 1.000 zł lub zamienię na większą, ład. 61, lub 
wywrotkę, skrzyń.. Dębska Kuźnia, gm. Chrząstowice, tel. 
077/421-85-07,0603/28-52-78 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50 stelaż z plandeką, stan b. 
dobry, • 500 zł. Kanclerzowice, tel. 071/385-66-84

PRZYCZEPA TOWAROWA ŚREM ład, 8T, - 8.500 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, teł. 077/483*20-08 
PRZYCZEPATOWAROWA d-35 technicznie sprawna, -
2.000 zl. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK 51, stan dobry -1.500 
zł. Kostomłoty, tel. 0501/6242-37 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-35 zarejestrowana, przegląd, 
• 1.000 zł. Koźmin Wielkopolski, woj. kaliskie, tel. 
0603/43-10-95 ?
PRZYCZEPA TOWAROWA kontener 2-osiowy, zjedńej stro
ny oszklony, ład. 2 tony, - 1.500 zł. Opatówek, gm. Kalisz, 
tel. 0608/24-98-86
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK P-4 stelaż metalowy - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/795-43-60 
PRZYCZEPA TOWAROWA 6 t, z nadstawkami, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/71-17-75
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-83,1976 r.. ład. 101, 
stan b. dobry, po remoncie kapitalnym, nowe burty, osie, re
sory, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-44-29 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D83,1976 r. plandeka,
- 3.500 zł. Wrocław, teł. 0607/82-26-95
PRZYCZEPA TOWAROWA KAESSBOHRER DKD17,1978 
r. wywrotka, 3-osiowa, ad. 16.300 kg, stan b. dobry, pneu
matyczne kiprowanie, zarejestrowana, - 8.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/778-22-25,0602/87-05-86 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1978 r. skrzynio
wa, ład. 6 t, po remoncie kapitalnym w 2000 r., opony 
1000x20, nowy układ skrętu, feigi, piasty, bębny, burty, inst. 
elektryczna, metalowa podłoga, wszystkie opłaty, • 3.500 zi. 
Legnica, tel. 076/722-95-51 także faks 
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA, 1978 r. I rejestracja 1998 
r., skrzyniowa, oplandekowana, ład. 61, wysoka plandeka, -
2.500 zł. Nysa, tel. 0606/26-63-23
PRZYCZEPA TOWAROWA SCHMITZ, 1979 r. 3-osiowa, ład. 
171, wysokie burty, idealna do przewozu zboża itp., + plan
deka, • 10.500 zł. Otmuchów, tel. 077/431-42-41, 
0603/93-67-95
PRZYCZEPATOWAROWA WIEDENBRUCK, 1980 r. ład. 16 
t, wym; 8.2x2.4x2.5, aluminiowe burty, na 20 europalet,
3-osiowa, oplandekowana, na poduszkach, -11.000 zł. Le
gnica, tel. 0607/26-48-62
PRZYCZEPA TOWAROWA D-47A SANOK, 1980 r. duże 
koła, ład. 4500 kg, stan dobry, - 1.700 zł. Strzegom, tel. 
074/855-05-61
PRZYCZEPATOWAROWA, 1981 r. kontener, stan b. dobry, 
na 17 europalet, • 8.500 zł., tel. 0608/47-35-53 
PRZYCZEPATOWAROWA IFAHL E5-2,1984 r.. ład. 7.340 
kg, skrzyniowa, stan b. dobry, - 3.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-22-19 do godz. 15,0600/31 -22-71 
PRZYCZEPATOWAROWA D-50,1986 r. ład. 61, skrzynio
wa. - 2.000 zł. Niemodlin, tel. 077/460-81-69,0608/53-11-19 
PRZYCZEPATOWAROWA P4,1987 r. ład. 11,5 ton, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/60-05-38
PRZYCZEPATOWAROWA JUMBO, 1990 r. 2-osiowa, na 
poduszkach, plandeka .firana’, - 22.000 zł ♦ VAT. Chocia
nów, powiat Polkowice, tel. 0604/28-12-09 
PRZYCZEPATOWAROWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1991 r.
2-osiowa, z hamulcem, ład. 1.050 kg, pokapitałnym remon- 

■ cie, atrakcyjny wygląd-Słary Jaworów, woj. wałbrzyskie, tel. 
—474/85TS3-18

PRZYCZEPATOWAROWA NIEWIADÓW,' 1992 r., 2-osio
wa, ład. 1 tona, wysoka plandeka, - 2.500 zł. Żary, tel. 
068/374-81-21
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1995 r. hamulec najazdo- 
wy, osie Knota, wym. 4 m, dł. 183 cm, szer. 195 cm, wys. 
wykońanana przez firmę, poznańska, cała aluminiowa, - 
4.700. zł. Legnica, teł. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1995 r. ład. 1.150 kg,
2-osiowa, szer. 210 cm, dł. 408 cm, wys. 164 cm, plandeka 
celna, zarejestrowana, używana w eksporcie, - 3.500 zł. 
Szprotawa, tel. 068/378-1047 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1996 r. ład. 1.150 kg,
2-osiową, wym. 220x408x25 cm, hamulec najazdowy, zare
jestrowana, używana w eksporcie, • 2.500 zł. Szprotawa, 
tel. 068/378-1047
PRZYCZEPATOWAROWA NIEWIADÓW F-2030 11HT, 
1996 r. 2-osiowa, ład. 1.21, wym. 305x181x210 cm, alumi
niowa, z roletami bocznymi, • 5.000 zł (cena nowej 17.000 
zł). Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
PRZYCZEPATOWAROWA, 1998 r. stan b. dobry, -10.000 
zł. Nysa, tel. 0608/58-51-25
PRZYCZEPATOWAROWA 2000 r. na podzespołach ALKO, 
ładowność 1900 kg, masa całkowita 2600 kg, oplandeko
wana, wymiary 5.70 x 2.0 x 2.20 m, może służyć jako lawe
ta, stan idealny, • 10.500 zł + VAT. Grodków, tel. 
0604/78-35-93
PRZYCZEPA WYWROTKA GKB 8330 2-osiowa. na balo
nach, ład. 101, dł. 6.10 m, w ciągłej eksploatacji, stan dobry,
- 5.000 zł. Brzeg, tel. 0604/25-67-61
PRZYCZEPA WYWROTKA D47 3-strónny wywrót, w cią
głej eksploatacji, - 2.900 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-50 wywrót 3-stronny, ład. 61, 
stan dobry, - 4.200 zł. Długołęka, tel. 071/315-27-67, 
0603/60-55-83
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 3-osiowa, 3-stronny wywrót hu- 
drauliczny, opony bezdętkowe, wym. 8.20 x 2,40 x 1/10 m, 
burty dzielone, po remoncie, stan dobry, • 16.500 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-89-19,412-71-98 po 20 
PRZYCZEPA WYWROTKA do Multicara. 2,57 m, kiprująca, 
wysokie burty, - 1.600 zł. Ustronie, tel. 075/784-32-95 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1978 r. ład. 81,2-stron- 
ny wywrót, • 5.300 zł lub zamienię na prasę do słomy Z-224, 
ciągnik Ursus C-360. 3P do remontu, Wrocław, tel. 
0600/63-30-62
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1979 r. wywrót 2-stron- 
ny, wysokie burty, opony 1200, - 5.500 zł lub zamienię na 
prasę do słomy Z 224, ciągnik do remontu, samochód oso
bowy, Nowa Wieś, tel. 0604/82-5645 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011, 1979 r. wywrót na 2 
strony, opony 1.200, wysokie burty, dzielone, ład. 81, - 5.000 
zł. Pietrzykowice, tel. 0606/50-99-68 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1979 r. 2-stronna, ład. 
81, zarejestrowaną..opony 1200, wysokie burty, - 5.300 zł 
lub zamienię na ciągnik Ursus C-330, C-360, C-360 3P. Pie- 

i  trzykowice. woj. wrocławskie, teL 0604/82-56-45 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL, 1980 r. stan ogólny dobry, 
oryginalna, wysokie burty, • 4.400 zł. Gogów, tel. 
076/835-55-06,0601/55-17-94 
PRZYCZEPA WYWROTKA D47 A, 1980 r. nowe burty. -
2.500 zł. Noski, gm. Wąsosz, tel. 0603/30-34-30 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 80-11,1980 r. podwójne burty 
i koła, ład. 101 - 5.500 zł. Tworzyjanów, tel. 074/850-44-89 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1981 r. ład. 81, stan b. 
dobry, - 6.500 zł.., tel. 071/393-93-91
PRZYCZEPA WYWROtKA GKB 8350,1981 r.. bliźniacze 
kola, dzielone burty, wysokie, stan b. dobry, ład. 11.5 t, -
7.500 zł. Kępno, tel. 062/782-36-21
PRZYCZEPA WYWROTKA HLV, 1981 r. 8011 D, burty dzie
lone z nadkładkami, stan dobry, • 5.000 zł. Piotrkosice, gm. 
Milicz, tel. 071/384-58-27
PRZYCZEPA WYWROTKA HL. 1983 r. ład. 101. - 5.000 zł. 
Janków Zaleśny 116 k. Ostrowa Wlkp., tel. 062/734-84-43 
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK D-47,1984 r. 2 sztuki, 
na kołach 825x20, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0502/29-18-63 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1985 r. BSS1010 H, 2-osiowa, 
121, na podwójnych kołach, 110 x 20, technicznie sprawna, 
zarej. do 04.2002 r., wywrót na 2 strony, 2 siłowniki • 5.800 
zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 076/871-82-52 
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA, 1988 r. szara, ład. 12 ton, -
3.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
PRZYCZEPA WYWROTKA ZASUW D636,1996 r. 2-stron- 
na, wysokie burty, ład. 111, stan b. dobry, - 21.500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-0049

ZAMIENIĘ NACZEPĘ ZREMB N20-30,1979 r niskopodwo- 
ziowa, żółta, ład. 22 tony, stan b. dobry - na mną; albo ocze
kuję innych propozycji. Lubin,’tól: 0607/67-01-80 
ZAMIENIĘ PRZYCŹEPĘ WYWROTKĘ ład. 3.5 t - na 6 t. 
Twardogóra, tel. 071/315-8946

ZAMIANA
ALFA ROME0 164.1990 r., 3000 ćcm; 6V, zielony metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stań b. dobry, -10.000 zł 
lub zamienię. Legnica, tel. 0601/05-92-52 
AUD1100,1981 r., brązowy, inst. gazowa, hak, spoilery, alum. 
felgi, szyberdach, 5-biegowy, wspomaganie, halogeny, uszko
dzony moduł, - 3.200 zł, zamienię na komputer. Międzyrzecz, 
tel .0604/72-35-13
AUDI 80,1985 r., 1600 ćcm, turbo D, granatowy, hak, alarm, 
model przejściowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, oszczędny - 7.400 
zł, zamienię na inny. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-1141 
AUDI 80 TD, 1986 r., 190 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, I właściciel w kraju; sprowadzony w całości, udokumento
wane pochodzenie, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi 15”, zadbany, zagłówki, po wymianie oleju, 
RO, zamienię na Audi 80 B3, może być diesel albo E * gaz. 
Lądek Zdrój, tel. 0604/9343-11 
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, stan 
b. dobry, zadbany, welurowa tapicerka, szyberdach, nowe 
amortyzatory i klocki ham. - 6.800 zł, zamienię na Fiata 126p 
lub inny, tańszy. Leszno, tel. 065/520-2048,0502/61-39-54 
AUDI 90,1989 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, inst. gazo
wa, alum! felgi, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, zamie
nię na Inny osobowy, większy. Wałbrzych, tel. 074/847-36-83 
AUDI A4,1995 r., turbo D - zamienię na Audi A4 kombi, także 
turbo D. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22,0609/59-01-17 
AUDI COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6 24V, żółty, 
200 KM. ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, sportowa kierow
nica i pedały, duża lotka, aluminiowe felgi, spoilery, stan b. 
dobry -17.000 zł, zamienię na tańszy, Opel Kadett, VW Golf
II. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53 
BMW 316,1979 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie błacharki i po lakierowaniu, nowe sprzęgło, 
ukł. wydechowy na gwarancji, 4 lampy przednie, oryginalny 
szyberdach, alum. felgi, + części, zadbany, ważny przegląd 
do 06.2002 r. - 3500 zł, zamienię na BMW 520, Forda Sierrę 
2000 ccm albo kombi (możliwa dopłata). Brzeg, tel. 
077/41149-35
BMW 316 E-30 KOMBI, 1994 r. zamienię na Jeppa lub vana, 
może być droższy. Opole, tel. 0601/55-07-32 
BMW 318 E-30, 1987/88 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, ekonomiczny, fabrycznie usztywnione zawieszenie, 
cena - 8.200 zł, zamienię na inny w podobnej cenie, może 
być diesel. Lubin, tel. 0601/50-25-81,076/846-52-40 
BMW 318 E-30,1992/97 r. ABS, wspomaganie, szyberdach, 
centralny zamek, alarm + pilot, immobilizer, sportowy ukł. 
wydechowy i kierownica, alum; felgi, -19.000 zł zamienię na 

_ inny.-Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
BMW 324 D, 1988 r., 220 tys. km, 2400 ccm, bordowy, spor- 
towe zawieszenie i kierownica, szyberdach, el. reg. lusterka, 
hak, spoilery, atrakc. wygląd, stan dobry, cena • 11.800 zł, 
zamienię na uszkodzony, cały, BMW, VW, Audi, Ford, benzy
na lub diesel. Legnica, tel. 0606/76-6148 
BMW 324 D, 1988/93 r., 2400 ccm, diesel, niebieski metalic,
4-drzwiowy, hak, alum, felgi, centralny zamek, 5-biegowy, stan 
dobry, zamienię na uszkodzone Audi, z dopłatą. Zielona Góra, 
tel. 068/325-04-69
BMW 520,1990 r., 136 tys. km, 1992 ccm, czarny, insi gazo
wa, aluminiowe felgi 17”, el. otwierane szyby, halogeny, pod- 
łokietniki, ciemne szyby, ABS, regulowana kierownica, obni
żony, ospoilerowany, RO JVC • 19.000 zł, zamienię na tańszy 
samochód. Dobromierz, woj. wałbrzyskie, tel. 0600/18-20-16 
BMW 520 i, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 24V, srebrny, 
stan dobry -16.500 zł, zamienię na Forda Transita, osobowe
go. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-92-08,0502/37-38-91 
BMW 524,1991/94 r., 210 tys. km, 2450 ccm, turbo D, biały, 
automatic, radioodtwarzacz, klimatyzacja, ABS, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, stan b. 
dobry - 19.500 zł. zamienię na tańszy. Dzierżoniów, tel. 
0503/73-72-83
BMW 525,1989 r., 95 tys. km, 2500 ccm el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, spoiler, alum. felgi, RO, stan b. dobry, zamienię 
na tańszy np. Polonez, Fiat 126p. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu cel
nego, pełna dokumentacja, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji • 22.500 zł, zamienię na osobowy, dostawczy. Strze
gom, tel. 074/844-1641,0606/33-85-06 
BMW 730,1992 r., 144 tys. km, 2800 ccm, benzyna, wiśnio
wy, pełne wyposażenie, bez wypadku - 29.000 zł, zamienię 
na Lublina, do 9.000 zł. Ziębice, tel. 0603/95-34-52 
CHEVROLET LUMINA APV, 1992 r„ 120 tys. km, 3100 ccm, 
bordowy, 5-osobowy, pełne wyposażenie, • 19.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Sokolec, teł. 074/671-61-72 
CHEVROLET LUMINA APV, 1993 r.. 3800 ccm. szary, wszyst
kie e(. dodatki, automatic, tempomat, 2 x klimatyzacja, ABS,
7-osobowy,' zagłówki, ciemne szyby, relingi dachowe, kpi. 
opon zimowych, centralny zamek + pilot, immobilizer, prze
gląd do 4.2002 r., stan b. dobry, zamienię na Audi lub BMW. 
Wrocław, tel. 071/322-37-17,0605/78-2449 
CHRYSLER PREMIER EAGLE, 1990 r., 90 tys. km. 3000 ccm, 
czarny metalic, zarejestrowany na 2000 ccm, pełne wyposa
żenie, - 16.500 zł , 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. szyby, - 
1:500 zł, zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751-33-55 
CITROEN BX SKŁADAK, 1996 r., 130 tys. km. 1400 ccm. 
benzyna, biały, po przeglądzie technicznym, RO + głośniki, 
zadbany - cena 7.000 zł, zamienię na inny, może być uszko
dzony, w tej cenie. Dąbrowa, gm. Bolesławiec, tel. 
0606/23-96-53
CITROEN C25,1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, 3-osobowy, po remoncie kapitalnym silnika i błacharki, ład. 
0,951, -13.800 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
DAEWOO MATIZ JOY, 2001 r., złoty metalic, nowy, 120 km, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, dzielone tylne siedzenia - 
zamienię na Audi (TDi), Opla Omegę (TDS), VW Passata 
(TDi), w cenie do 50.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
DAEWOO NEXIA GL, 1996 r., 55 tys. km • 13.000 zł, zamie
nię,na Daewoo Lanosa lub Nubirę, z 1999/00 r., z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/348-57-00
FIAT 125p, 1986 r., kość słoniowa, po remoncie, - 1.500 zł 
zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/352-85-77 po 
godz. 20
FIAT 125p FSO, 1988 r., 62 tys. km, 1500 ccm, biały, stan 
techn. dobry,'5-biegowy, elektroniczny zapłon, stan opón b. 
dobry -1.600 z, zamienię na motor MZ ETZ150 tub 250 • do
1.000 zł lub sprzedam. Konradowa, gm. Nysa, tel. 
0608/17-00-79
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapital
nym, lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce -1.200 zł, 
zamienię na Fiata 125p pick-up lub Nysę. Legnica, tel. 
076/722-69-79 po godz. 18
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika, sze
rokie zderzaki, ciemne szyby, sportowa kierownica, dwie alum. 
felgi BBS, lotnicze fotele, listwy drzwiowe oraz listwy ozdob
ne, po przeglądzie, zamienię na BMW 316 .rekin’, 79/80 r. 
Wrocław, tel. 0600/31-69-96
FIAT 126p, 1984 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebieski,
stan b. dobry, zamienię na motocykl ETZ 250, po 89 r. lub
inny 250 ccm, w cenie 2.000 zł, możliwa dopłata. Wrocław,
tel. 071/362-8240,0605/03-36-70
FIAT 126p, 1985 r. całkowicie spalony, brak części, pełna
dokumentacja zamienię na telefon komórkowy. Nowa Ruda,
tel. 074/872-85-09,074/87147-97
FIAT 126p, 1986 r. pełny lifting zamienię na Ford Escort 1982
r., 5-drzwiowy. Ostrzeszów, tel. 062/730-11-75
FIAT 126p, 1986/87 r., 28 tys. km, 650 ccm, żółty, I właściciel,
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oryginalny przebieg, zamienię na Uaza lub Gaza 69, stan 
dobty do małego remontu. Wrodaw, tel. 0607/48-98-04 
FIAT 126p, 1987 r.. 650 ccm po remonde silnika i blacharki, 
po lakierowaniu, dużo nowych częro - 1 950 zł, zamienię na 
komputer PC Pentium III lub inne propozycje. Świdnica* tel. 
0600/20-24-17
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, groszko
wy, po remoncie silnika, zapłon w stacyjce, alternator, szero
ka deska rozdz., wysokie fotele, zadbany -1750 zł, zamienię 
na samochód uszkodzony, z dopłatą. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-23-08 po godz. 16
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, zamienię na motocykl o poj. 
powyżej 125 ccm, śdgacz, enduro, cross, może być uszko
dzony. Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02, 
0600/38-58-99
RAT 126p, 1988 r., 62 tys. km, 652 ccm, zielony, deska FL, 
alternator, zapłon w stacyjce, nowe opony, przegląd do
11.2001 r + Toyota Tercel Coupe z 79 r,- nowe opony, ciemne 
szyby, cena - 3.000 zł, zamienię na diesel z 78/79 r. Lubin, 
tel. 076/846-09-23 po godz. 18 
RAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, biały,, zamienię na 
Audi 80 lub VW Passata D, może być uszkodzony. Świdnica, 
tel. 0607/36-73-11
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, biały, przegląd, po re
monde blacharki, po lakierowaniu, stan b. dobry, zamienię 
na VW Golfa I, II, diesel, uszkodzone, Peugeota, Opla. Wro
daw, tel. 0602/39-79-32
FIAT 126p BIS. 1990 r., 92 tys. km, 700 ccm, biały, 3.000 z • 
zamienię na Fiata 126p, 650 ccm, z alternatorem, fabrycz
nym lakierem, może być z uszkodzonym silnikiem, po roku 
1990. Stanisław Barowicz, 59-225 Chojnów, ul. Dąbrowskie
go 8/8
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, garażo
wany, radioodtwarzacz, stan b. dobiy • 4.500 zł, zamienię na 
inny, prod. zachodniej, w tej cenie. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-91-61
FIAT 126p, 1994 r„ 43 tys. km, turkusowy, stan dobry, • 4.800 
zł zamienię na Fiata 126 cabrio. Wrocław, tel. 0602/83-73-12 
FIAT 126p EL, 1997 r. 2 szt., 126p el z 1997 r. i 126p fl z 1993 
r., w bardzo dobrym stanie - na jeden większy. Strzelin, tel. 
071/796-19-99
FIAT 126p, 1997/98 r., 37 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, - 6.300 zł, zamienię na większy, z dopłatą. Lubiąż, tel. 
071/389-75-97,0603/59-73-81 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 7 tys. km, 700 ccm, czarny, el. 
otw. szyby, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, uchyl
ne szyby, zegarek, stan b. dobry, - 9.400 zł, zamiana na Fiata 
126p el. Pleszew, tel. 062/742-53-11 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 78 tys. km, 900 ccm. popiela
ty metalic, tylne szyby uchylane, zegarek, RO, nowe opony, 
zadbany, - 10.900 zł, zamienię na inny. Nysa, tel. 
0607/10-06-67
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 86 tys. km, 899 ccm, bor
dowy metalic, bogata wersja, atrakc. wygląd, katalizator, pęk
nięty zderzak, b. lekko uszkodzone drzwi • cena 12.500 zł, 
zamienię na osobowy 97/99 r. lub vana TDi, w oenie do 17.000 
zł. Wrocław, tel. 351-95-53
FIAT DUCATO, 1992 r., 154 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
oryginalnie 8-osobowy -17.500 zł, zamienię Da Forda Trans
ita lub Fiata 8-9 osobowego, poj. 2500 ccm D, w podobnej 
cenie. Jasień, tel. 068/371-07-74 
FIAT DUCATO, 1995 r.. 2500 ccm, TDi, biały, bez wypadku, 
sprowadzony w całości, alarm, wspomaganie, tachograf, 
zamienię na osobowy (możl.wyst. faktury VAT). Opole, tel. 
0604/95-55-34
FIAT PALIO, 1999 r., 1600 ccm I właśddel, zamienię na Fia
ta Ducato, długi, wysoki, ciężarowy. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
RAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm sprawny, zamienię na Fiata 
126p. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 147 tys. km. 200Ó ccm. wtrysk, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie, deska digital, el. otw. szyby, 
ABS, RM, alarm, wspomaganie kier., centr. zamek, hak, szy
berdach, stan dobry, • 9.700 zł, zamienię na motocykl lub 
inny tańszy. Bolesławiec, tel. 0602/85-30-98 
FIATTIPO SKŁADAK, 1996 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, centralny zamek, el. otw. szyby, stan idealny, za
mienię na Fiata Temprę, 1600,95 r. lub inne propozycje. Żary, 
tel. 068/470-24-50
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, pertowo- 
morski, 5-biegowy, nowy pasek rozrządu, klocki, el. reg. świa
teł, hak, alarm na gwarancji, stan b. dobry -10 500 zł, zamie
nię na większy (Toyota Corolla, Carina II). Żagań, tel. 
0606/82-83-02
FIAT UNO 45S, 1994 r., 78 tys. km, 1000 ccm, zielony meta
lic, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, zamienię na Fiata 126p 
+dopłata lub inny, może być uszkodzony, w tej cenie lub sprze
dam. Poniec, tel. 065/573-32-39 po godz. 20 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 93 tys. km, 1600 ccm, biały, 
na penym wtrysku, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 
RO - zamienię na mniejszy o pojemności do 1200 ccm. Le
gnica, tel. 076/722-24-84
FORD ESCORT, 1989 r., 143 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, szyberdach, zjelone szyby, eł, reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, nowe amortyzatory, wahacze i świece,
3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, katalizator, RO + 4 gło
śniki, zegarek, garażowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
przegląd do 08-2001 r, - 8.800 zł lub zamienię na VW Passa
ta, Golfa II diesel + dopłata. Ścinawka śr., teł. 074/871-56-89 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, Wtrysk, niebieski meta
lic, sprowadzony na mienie przesiedleńcze w 1999 r., 
5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, alarm, blokada 
skrzyni biegów, stan b. dobry, -11.000 zł, zamienię na diesla 
lub samochód z instalacją gazową. Mirsk, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0601/14-63-85
FORD ESCORT SEDAN, 1997 r., 54 tys. km, 1300 ccm, En
duro, czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, immobilizer, poduszka pow., centralny zamek, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry - 21.700 zł, zamienię na inny, tańszy. 
Strzegom, teł. 074/844-16-41.0606/33-85-06 
FORD GALAXY. 1996 r.. 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry - 42.000 
zł, zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/846-31-23. 
0604/77-39-30
FORD MONDEO, 1995 r., 1500 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, im
mobilizer, kupiony w kraju, Tl właściciel, zamienię na Forda 
Transita (osobowy). Borek, tel. 065/571-67-06 
FORD MONDEO, 1995 r., 99 tys. km, 2400 ccm, 24V, srebrny 
metalic, 170 KM, automatic, drewno, ABS, klimatyzaqa, peł
ne wyposażenie el., zawieszenie, zamienię na uszkodzony, 
BMW lub inny tańszy, może być bus blaszak. Oława, tel. 
0607/42-55-19
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 77 tys. km, 2000 ccm, 
16V, perłowogranatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 
ABS, 4 poduszki powietrzne, system antypoślizgowy, el. reg. 
reflektory, bez wypadku - 33.800 zł, zamienię na tańszy, chęt
nie Ford Ka, Escort, Toyota, Peugeot, Fiat Punto. Wrocław, 
tel. 071/373-67-71,0604/24-68-41 
FORD ORION, 1984 r. Fiat 126p rok 1987 oraz Nysa Towos 
rok 1989 i 1993 zamienię na busa. Brzeg, tel. 077/412-97-26, 
0605/32-09-28
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, Inst. gazo
wa, ospoilerowany, aluminiowe felgi, po remoncie przednie
go zawieszenia, po wymianie tarczy sprzęgła i dodsku, 5-bie
gowy, RO, - 5.400 zł, zamienię na inny samochód osobowy, 
tańszy. Wrocław, tel. 071/349-44-62 
FORD ORION, 1992.r„ 129 tys. km, 1400 cćm, zielony meta
lic, bez wypadku, w kraju od 3 miesięcy, serwisowany, szy
berdach, centralny zamek, • 10.500 zł, zamienię na BMW 5. 
może być uszkodzony. Wilczkowice, woj. wrocławskie, tel. 
0603/49-98-36
FORD PROBE GT, 1991 r., 2200 ccm, tiirbo E, czarny, ABS, 
radioodtwarzacz, zawieszenie 3-stopnlowe, centralny zamek, 
szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wyska
kuje IV bieg (możliwość naprawy za 600 zł) - 11.500 zł, za
mienię na Mitsubishi Galant, Lancer, po 1989 r. albo inny, może 
być uszk. Wrodaw, tel. 0601/19-18-47 
FORD PROBE, 1992.r., 2200 ccm, turbo intercooler, czarny

akrylowy, składak, alum. felgi, stan dobry, zadbany, ładny 
wygląd, - 16.000 zł , zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0607/82-53-59
FORD PROBE, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, pełne wyposażenie el., nowy model, klimatyzacja, ABS, 
tempomat, el. otw. szyby, el. reg. lusterka • 19.400 zł, zamie
nię na tańszy lub uszkodzony. Wrodaw, tel. 0606/16-75-61 * 
FORD PUMA, 1997/98 r., 44 tys. km, 1700 ccm, zetec, 16V, 
124 KM, perłowoczarny metalic, pełne wyposażenie, alum. 
felgi, fotele Recaro Sport - 39.000 z, zamienię na większy: 
VW Golf IV, Alfa Romeo 156, Skoda Oktavia. Opel Astra llr 
inne, możliwa dopata. Chotków, tel. 068/377-13-38 wieczo
rem
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2000-ccm zamienię na auto 
powypadkowe z inst. gaz. Wrocław, tel. 071/355-6843 po 
godz.20
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, nowy model, drewniane dodatki, wspomaganie kier., 
ABS, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony z 
Niemiec, nie zarejestrowany, oclony • 15.000 zł, zamienię na 
Forda Transita 8- lub 9-osobowego albo na inny samochód
9-osobówy. Żary, tel. 0608/07-82-32' .
FORD SIERRA, 1985 r.,-2000 ccm, kolor grafitowy, 5-drzwio
wy, centralny zamek, szyberdach - 4.100 zł, zamienię na VW 
Transportera, 9-osobowego. w tej cenie. Sobiałkowo. gm. 
Miejska Górka, tel. 0606/17-01-60 
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, jasnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, zadbane jasne wnętrze, stan 
b. dobry • 4.600 zł, zamienię na Opla Omegę, Vectrę, Audi 
B3, zniszczony, spalony, zarejestrowany, w tej cenie, • 4.600 
zł. Wrodaw, tel. 0601/28-61-30 
FORD SIERRA TRS, 1990/93 r., 2000 ccm, 16V, biały, stan b. 
dobry, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, wspomaganie kier., alarm, aluminiowe felgi • 8.500 zł, 
zamienię na dostawczy. Wrocław, tel. 071/354-36-09 po 
godz. 18.0502/43-57-62
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, benzyna+gaz, czarny, 
tempomat, welur, wspomaganie, klimatyzacja, podłokietniki, 
hak, do wymiany przednia szyba, zadbany, w ciągłej eksplo
atacji - 6.400 zł, zamienię na Forda Scorpio, chętnie z gazem 
lub diesla, może być do remontu blacharki. Udanin, tel. 
0600/10-67-50
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, oszklony, 9 
osób lub 1,51, blacharka do małych poprawek, w ciągłej eks
ploatacji • 3.300 zł, zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 
0604/92-16-22
FORD TRANSIT, 1982 r.. 20 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielo
ny, silnik Mercedesa, przegląd do 03.2002 r., 3 osoby +1.100 
kg, hak, nie składak, stan dobry - 5.200 zł, zamienię na inny, 
w tej cenie. Lubsko, tel. 0604/44-29-67 
FORD TRANSIT, 1996 r., 88 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, drzwi otwierane do góry (z szybą), śdana gro
dziowa, 2-osobowy, poduszka pow., el. otwierane szyby, ABS, 
centralny zamek, - 25.000 zł, zamienię na inny. Wołów, tel. 
071/389-64-16
FORD WINDSTAR, 1995 r., 160 tys. km. 3800 ccm. kolor Śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie, I właścidel, zadbany, 7-oso- 
bowy, zarejestrowany jako ciężarowy, - 32.000 zł, możliwość 
rat lub zamiana na mniejszy + 20.000 zł., tel. 0601/51-35-82 
w godz. 10*16 ;
HONDA CIVIC, 1993 r., 150 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 16V, 
niebieski metalic, szyberdach, hak, el. reg. reflektory, podło
kietnik, 4 zagłówki -14.900 zł, zamienię na inny. Polkowice, 
tel. 0604/89-03-20
HYUNDAI PONY. 1992 r., 1500 ccm cąntralny zamek, wspo
maganie. zamienię na dężarowo-osobowy bus. Oława, tel. 
071/313-03-02
ISUZU MIDI BUS, 1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, 8-osobowy, RO, nowy rozrusznik, docisk, zawieszenie 
przednie • 10.900 zł, zamienię na inny w tej cenie lub BMW 
520i, 88 r„ instal. gazowa, klimatyzacja, el. szyby, do 14.800 
zł, Citroen XM, 90 r., 2.01, instal. gazowa, el. szyby, do 9.900 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
IVECO 35-10,1998 r., 96 tys. km. 2800 ccm, TDI, niebieski, 
stan idealny, - 48.000 zł, zamienię na samochód osobowy, 
może być z dopłatą., tel. 0605/43-52-39 '
IVECO 35-12 MAXI FURGON, 1995 r. zamienię na lveco 
35-10, Mercedesa Sprintera 312, z plandeką, ew. przejmę 
leasing. Wrodaw, tel. 0601/75-20-80 
JEEP CHEROKEE 4WD, 1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm, TD, 
perłowogranatowy metalic, pełne wyposażenie - 62.000 zł, 
zamienię na tańszy do 20.000 zł. Wrocław, teł. 0601/73:20-98 
KAMAZ z dźwigiem HDS typu Atlas, udźwig 31 zamienię na 
ciągnik siodłowy, prod. zachodniej. Popielów, tel. 
077/469-22-32
LUBLIN II. 1998 r., 51 tys. km, 2400 ccm, turbo D, wiśniowy, 
skrzyniowy, oryginalny przebieg, wspomaganie kier., podwyż
szony, stan b. dobry, I właściciel, skrzynia biegów Kia, - 24.500 
zł, zamienię na inny. Oława, tel. 0603/54-21-74 
MAZDA 626,1991 r.. 164 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, stan b. dobry, wspomaganie, centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. świateł, welurowa tapicerka -10.800 zł, 
zamienię na busa, możliwa dopłata. Żagań, tel. 0603/75-57-29 
MAZDA 626, 1992 r. , - 21.000 zł, zamienię na busa - do
15.000 zł + dopłata. Wrodaw, tel. 06Ó4/46-55-71 
MAZDA 929 COUPE, 1985 r., 179 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, stan b. dobry, sportowy wygląd, el. otwie
rane szyby, eł. reguł, lusterka, centralny zamek, ocynkowana 
karoseria, tempomat, nowe opony i tłumik, 5-biegowy, serwi
sowany, wspomaganie kier., deska digital, wersja amerykań
ska - 5.900 zł, zamienię na Forda Scorpio. Audi .cygaro*. Oła
wa, tel. 071/313-89-54
MERCEDES 14-22,1985 r., 11500 ccm, niebieski, stan silni
ka i blacharki b. dobry, stan opon b. dobry, kabina 2-osobowa 
+ łóżko, ważny tachograf, legalizacja, - 26.000 zł. Czernice, 
tel. 0601/05-51-28
MERCEDES 190, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, szyber
dach, drewniana kierownica, alarm, szeroka listwa, atrakc. 
wygląd, zamienię na Renault Espace lub VW Transporter T2, 
oszklony, z siedzeniami. Chojnów, tel. 076/819-10-04, 
0604/19-61-54
MERCEDES 190,1987 r., 214 tys. km, 2000 ccm, diesel, ko
lor wiśniowy, szyberdach, wspomaganie, centralny zamek, RM 
-.15.900 zł, zamienię na Mercedesa 124, Nissana, Toyotę, 
Seata Ibizę, Opla Kadetta albo Astrę. Wschowa, tel. 
065/540-24-76,0601/75-14-17 
MERCEDES 200 124 D, 1987 r, 270 tys. km, 2000 ccm, die
sel, czarny, automatic, ABS, zagłówki, alum. felgi, szyberdach, 
spoiler, atrakc. wygląd, zamienię na terenowy,-diesel, długi, z 
dopłatą lub sprzedam. Bogatynia, tel. 075/778-42-78, 
0605/31-14-06
MERCEDES 207,1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony. po 
lakierowaniu, wymieniony silnik + drugi silnik z dokumenta
cją, zamienię na samochód osobowy, prod. niemieckiej,
4-drzwiowy. Jelenia Góra, tel. 075/742-64-86 
MERCEDES 220 123 D, 1979/91 r., 2200 ccm, biały, dużo 
nowych części, wspomaganie, ważny przegląd, - 4.800 zł lub 
zamienię na osobowy, np. Ford, VW, Opel. Wrocław, tel. 
0502/87-41-67
MERCEDES 230 124 E, 1987 r., 220 tys. km, 2300 ccm, Pb/ + 
gaz, metalic, automatic, szeroka listwa, nowe opony, bez ko
rozji, stan idealny, zamienię na droższy, diesel, kombi, powy
żej 1991 r., chętnie automatic, z dopłatą.-Dzierżoniów, tel. 
0603/64-69-25
MERCEDES 230 124 E, 1987 i., 230 tys. km. 2300 ccm, Pb/ + 
gaz, grafitowy, bez korozji, automatic, zamienię na droższy, 
chętnie Mercedes 124 D, kombi, automatic, powyżej 1991 r. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0606/42-96-58 
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 cćm, diesel, granato
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
alum. felgi, hak, RO, zagłówki, stan techn. b. dobry, • 5.800 zł 
, zamienię na Mrecedesa 207 albo 307. Sobótka, woj. wro- 
dawskie, tel. 071/346-11-15.0603/30-26-89 
MERCEDES 240123 D, 1983 r., 80 tys. km, 2400 ccm, żółty, 
szyberdach, wspomaganie kier., centr, zamek, spoiler, reg. 
reflektory, stan b. dobry, zamienię na busa lub sprzedam. 
Wolsztyn, tel. 0608/32-38-30
MERCEDES 240123 D, 1984 r., 210 tys. km, 2400 ccm, die

sel, biały, - 5.300 zł, zamienię na Mercedesa 126, o większej 
pojemności. Wrocław, teł. 0503/92-70-00 
MERCEDES 260124 E, 1993 r., 121 tys. km, 2600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, oclony w całości, bez wypadku, 2 po
duszki pow., ASD, ABS, el. otwierane szyby, el. otwierany 
szyberdach, automatic, drewniane dodatki, szeroka listwa, 
stan idealny • 36.000 zł, zamienię na osobowy, bus, dostaw
czy. Strzegom, teł. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
MERCEDES 300 116 D, 1975 r., biały, stan b. dobry, wspo
maganie kier., szyberdach - 7.500 zł, zamienię na mniejszy, 
diesel, benżyna z inst. gazową, w. tej cenie. Oława, tel. 
071/313-49-16,0502/37-63-21 
MERCEDES 300 D, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 24V, zie
lony metalic, klasy E, pełna dokumentacja, stan idealny -
46.500 zł, zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73, 
0502/40-91-08
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
żółty, stan idealny, kabina 3-osobowa, RO, el. wysuwana an
tena, plandeka celna, skrzynia ładunkowa wym. 2 x 2 x 4, w 
kraju od roku, kpi. dokumentacja - 33.000 zł, zamienię na Stara 
wywrotkę albo tańszy osobowy. Bielawa, tel. 074/833-4745, 
0604/62-40-72 .
MERCEDES VITO 108,1996/97 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, zielony, ABS, ASD, SRS, poduszka powietrzna (cała), 
el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, wspomaganie, stan b. do
bry, serwisowany w ASO, bez wypadku, - 39,900 żł, zamiana 
ha inny. Kalisz, tel. 062/766-47-64,0603/07.-91-83. 
MERCEDES VITO108D, 1998 r., 160 tys. km ABS, ABD, ASR, 
alum. felgi, 5-osobowy, radio - 48 000 żł, zamienię na tańszy, 
chętnie terenowy. Wrocław, tel. 0607/10-27-90 
MITSUBISHI COLT, 1982 r., 12Ó0 ccm, benzyna zarejestro
wany, stan dobry, skorodowany, na częśd, zamienię na mo
tocykl. Wałbrzych, tel. 0607/8240-67 
MITSUBISHI COLT, 1983 r., 1400 ccm, turbo E, czarny, RO. 
alum. felgi - zamienię na Fiata 126p. Zielona Góra, tel. 
0607/67-15-10
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 167 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, demnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ga
rażowany, przegląd do 05.2002 r„ stan dobry • 5400 zł, za
mienię na Poloneza Caro, 1996/97 r., z instal. gazową, z do
płatą do 2000 zł. Piława Górna, tel. 0602/53-50-17 po godz. 15 
NISSAN CHERRY, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski,
3-drzwiowy, alum. felgi, halogeny, przegląd do 10.2001 r., 
uchylne tylne szyby, stan dpbry • 1.800 zł, zamienię na Fiata 
126p, w tej cenie. Brzeg Dolny, tel. 071/319-79-95 
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel, kolor wiśniowy 
metalic, 4x4, krótki, wspomaganie, hak, techn. sprawny, 
atrakc. wygląd, -16.000 zł, zamienię na inny samochód albo 
na motocykl. Zielona Góra, tel. 068/34141-33.0604/30-2941 
OPEL ASCONA, 1981 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ciemnozie
lony, inst. gazowa, techn. sprawny, atrakcyjny wygląd - 2.000 
zł, zamienię na przyczepę towarową. Oleśnica, tel. 
071/798-12-72,0603/75-55-31 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984/85 r., 180 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, złoty metalic, RM, pokrowce .miś', przedni spoiler 
z atrapą, 3-drzwlowy, 4-biegowy, zadbany, stan b. dobry -
4.300 zł, zamienię na motocykl chopper, min. 650 ccm lub 
samochód osobowy kombi, sprawny, po stłuczce, w cenie do
5.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-84-89 grzecznośdowy 
OPEL ASTRA, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaga
nie kier., 3-drzwiowy, radioodtwarzacz + głośniki, kubełkowe 
fotele, zderzaki w kolorze nadwozia -14.500 zł, zamienię na 
inny. Ząbkowice śląskie, tel. 0607/79-39-31
OPEL ASTRA. 1993/94 r., 160 tys. km, 1700 ccm, TDi, perło- 
wogranatowo-zielony, wspomaganie, obrotomierz, kubełko
we fotele, dodatkowe światło .stop', RO ♦ głośniki, po wymia
nie paska rozrządu, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan 
silnika idealny, -17.000 zł, zamienię na tańszy. Niemcza, tel. 
074/837-68-26
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 23 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, - 23 000 zł, zamienię na Forda Transita, po 1995 
r. Bogatynia, tel. 075/773-83-78 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 42 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspomaganie 
kier., relingi, wyświetlacz czasu, daty, temperatury, listwy bocz
ne, czarne lusterka i zderzaki, regulowane fotele, dzielona 
tylna kanapa, zagłówki, garażowany, I właściciel, kpi. doku
mentacja cena • 24.600 zł, zamienię na tańszy Opel Kadett, 
126p. Wschowa, tel. 065/54042-17 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 53 tys. km, 1400 ccm. 16V, 
Ecotec. biały, 90 KM, z salonu, ABS, poduszka pow., wspo
maganie kier., centralny zamek, immobilizer, alarm + 2 piloty, 
hak, relingi dachowe, welurowa tapicerka,'dzielona tylna ka
napa, 4 zagłówki, zadbany - 24.800 zł, zamienię na tańszy 
samoęhó.d (VW Golf, Polo). Paczków, tel. 0606/50-82-16 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 120 tys. krn. 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, eb otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, felgi 
16* - zamienię na tańszy. - 16.000 żł. Wrocław, tel. 
071/327-90-99,0607/81-19-98 
OPEL FRONTERA,' 1993 r., 180 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
bordowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, alum. felgi, hak, central
ny zamek, intercooler, relingi dachowe • 35.000 zł, zamienię 
na tańszy, do 16.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
OPEL FRONTERA, 1994 r., 140 tys. km. 2300 ccm. turbo D. 
zielony, długi, bez wypadku, orurowany, aluminiowe felgi, pro
gi, szyberdach, centralny zamek, el. reguł, lusterka, • 35.000 
zł lub zamienię na.inny osobowy. Kłodzko, tel. 0501/3148-13 
OPEL KADETT, 1980 r.,1200 ccm, czerwony, stan silnika b. 
dobry, nadwozie dobre, przegląd do 04.2002 r., hak, nowe 
opony, 5-drzwiowy - 2.000 zł, zamienię na VW, Audi. Stoszo
wice; teł. 074/8-18-13-73
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
nowy akumulator (gwarancja), po remoncie ukł. hamulcowe
go, 5-drzwiowy • 3.300 zł, zamienię na Fiata 126p. Bolesła
wiec. tel. 0604/12-50-86
OPEL KADETT, 1983 r,< 1300 ccm, benzyna, niebieski,
5-drzwiowy, RO, zadbany, stan dobry, zamienię na inny, poj. 
do 1.000 ccm, z dopłatą. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 130 tys. km. 1300 ccm, błę
kitny, .łezka', 5-drzwiowy, po remoncie zawieszenia i hamul
ców, po regulacji silnika, oszczędny, zadbany, RM, cena -
6.000 zł, zamienię na diesla, prod. japońskiej, o niedużej po- 
jemnośd silnika, może być do niewielkiego remontu. Wrocław, 
tel. 071/355-12-94
OPEL KADETT SKŁADAK. 1985/94 r.. 1600 ccm, diesel, bia
ły, 5-biegowy, 3-drzwiowy, ciemne szyby, lampy, stan silnika 
b. dobry + Polonez, 1985 r., inst. gaz., stan dobry, • 8.900 zł, 
zamienię na jeden w tej cenie, może być do poprawek. Grod
ków, tel. 0503/66-25-81
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 90 tys. km. 1600 ccm. die
sel, niebieski, 5-biegowy, roleta, relingi, mało używany • za
mienię na busa, z dopłatą. Świerzawa, tel. 0606/76-31-85 
OPEL KADETT S, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, 3-drzwiowy, deska digital, nowe opony, hak, 
spoilery, lotka, • 7.500 zl, zamienię na Fiata 126p> Poloneza 
Trucka. Trzebnica, tel. 0604/72-1948,0600/19-88-10 
OPEL KADETT, 1988/89 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
metalic, inst. gazowa, alarm, ważny przegląd i OC, 4-drzwio
wy, zadbany, stan b. dobry, • 7.500 zł, zamienię na tańszy 
samochód, prod. japońskiej, mniejszy. Wałbrzych, tel. 
074/846-55-34 w godz. 9-17,0602/52-55-51 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, niebieski metalic, szyber
dach, alarm, alum. felgi, centr. zamek + pilot, - 8.000 zł, za
miana na inny. Pleszew, tel. 062/742-6343 
OPEL KADETT, 1990 r., 73 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciem
nogranatowy metalic, alum. felgi, welurowa tapicerka, szyber
dach, wspomaganie, bogata wersja, kpi. dokumentacja, w 
kraju od roku, stan b. dobry, - 11.500 zł, zamienię na Fiata 
126p, do 3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/41-58-53 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, stan b. dobry, zadbany, lakierowane 
lusterka, dużo nowych części, - 9.000 zł . zamienię na Merce
desa 124. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/815-56-27. 
0608/45-1046
OPEL KADETT, 1991 ł,- 1600 ccm, wtrysk, bordowy, ekono
miczny, zadbany, stan b. dobry • zamienię na Poloneza Truc
ka, 5-osobowego, 1600 lub 1900 ccm, w stanie b. dobrym, do
10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-82-53,0602/4949-20

OPEL OMEGA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm, Pb/, czerwo
ny, Wspomaganie kier., RO, hak, zadbany, - 9.700 zł, zamie
nię na Forda Fiestę, po 1996 r., z dopłatą. Bielawa, tel. 
074/833-9048
OPEL TIGRA, 1998/99 r„ 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, grana
towy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, kom
puter, alum. felgi, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd. - 31.000 
zł , zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/741-96-69, 
0608/15-86-55
OPEL VECTRA, 1989/96 r., 200 tys. km, 20Ó0 ccm, benzyna, 
czerwony, 135 KM, 4x4, radio, stan dobry • 13.000 zł, zamie
nię na busa, w tej cenie. Jelenia Góra, tel. 0606/37-76-65 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, ABS, szyberdach, centralny zamek, zamienię 
na Forda Transita, 2.5 D, 6-osobowego, z dopłatą. Żary, tel. 
0604/98-07-32
OPEL VECTRA CD SEDAN, 1991 1., 139 tys! km. 2Ó00 ccm, 
biały, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, alarm, el. 
reguł, lusterka, RM Opel + głośniki, aluminiowelełgi, szyber
dach, 11.500 zł lub zamienię na Fiata .Cinquecerito. Wro
daw, tel. 071/352-82?91,0610/82-26-36 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r„ 133 tys. km, 16Q0 ccm, fio
letowy metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., ABS, 
centralny zamek, alarm, szyberdach, po przeglądzie -17.500 
zł, zamienię na Fiata Cinquecento, do 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/08-80-07,0501/4342-28 
PEUGEOT 306 XN, 1993 r., 97 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, kpi. dokumentacja, w kraju od 95 r, 
wersja hatchback, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oszczędny, zadba
ny, garażowany, centralny zamek + 2 piloty, alarm, immobili
zer, reg. kierownica, zegarek, po wymianie oleju, paska roz
rządu, akumulatora i innych, stan b. dobry, -.16.800 zł, za
mienię na Seat Toledo, VW Passat, Audi 80, VW Golf. Gło
gów, teł. 076/835-22-92,0607/49-28-99 
PEUGEOT 306 SEDAN. 1995 r.. 70 tys. km. 1400 ccm. czer- - 
wony, reg. kierownica, reg. świateł, immobilizer, centr. zamek 
+ pilot, kupiony w salonie, alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna 
kanapa, - 18.000 zł , zamiana na inny. Kalisż, tel. 
0604/78-54-02
.POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, zielony, stan idealny -. zamie
nię na inne auto. Kożuchów, tel. 0605/40-88-73 
POLONEZ. 1987 r. karoseria z 1992 r.. przegląd do 25.05.2002 
r., halogeny, alarm, nowe fotele, dzielona tylna kanapa, nad
kola plastikowe, stan dobry • 3.000 zł, zamienię na busa, z 
.1979/85 r., Forda Transita, VW LT 28, VW Transportera, + 
dopłata 1.000-3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-12-74 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, biały, wzmocniony, 
Inst. gazowa, przegląd do 05.2002 r. • 2.000 zł, zamienię na 
Poloneza po 92 r. Dzierżoniów, tel. 0601/15-86-30 
POLONEZ 125 PN, 1992 r., 90 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, stan b. dobry - zamienię na Poloneza Trucka, 
podobny rocznik i stan. Wrocław, tel. 0501/06-53-78 
POLONEZ CARO, 1992 r., 102 tys. km, 1500 ccm, biały, inst. 
gazowa, nowe opony, po remonde zawieszenia i hamulców, 
zadbany, garażowany, • 4.400 zł, zamienię na zachodni, z 
dopłatą do 10.000 zł. Legnica, tel. 076/858-20-83 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, instalacja gazowa, Mul-T-Lock, oryg. lakier, garażowany, 
zdejmowany hak, zamienię na diesel do 10.000 zł. Szklary 
Dolne, tel. 0601/72-1245
POLONEZ CARO KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, pod
wyższony, 5-osobowy, radio, oznakowany, podgrzewane fo
tele, alarm, stan b. dobry, zamienię na Fiata Uno, Cinquecen- 
to, może być uszkodzony. Legnica, tel. 0606/61-69-11 
POLONEZ TRUCK SKŁADAK, 1995 r., 79 tys. km, 1600 ccm 
inst. gazowa, zamienię na nowszy (z 2000/2001 r.), dopłacę. 
Wrodaw, tel. 071/346-26-02
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. do
bry, zamienię na inny samochód osobowy. Wrocław, tel. 
0606/4947-39
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 120 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, 7-osobowy, zarejestrowany jako ciężarowy, 
ABS, tempomat, wspomaganie kier., podwójna klimatyzacja, 
immobilizer, alarm, centr. zamek + pilot, hak, demne szyby, 
welurowa tapicerka, oryg. RM, zadbany, stan b. dobry, • 24.000 
z ł, zamienię na inny, może być uszkodzony. Lubin, tel. 
076/842-60-88; 0605/62-09-34 
PORSCHE 944 S, 1988 r., 2500 ccm, 16V, czarny, -19.500 zł 
, zamienię na samochód 4-drzwiowy albo na nieruchomość. 
Wałbrzych, tel. 0602/69-09-23
RENAULT 11,1985 r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
przegląd do 04.02 r, • 5.000 zł, zamienię na Opla Kadeta-'łez- 
ka\ może być do remontu. Opole, tel. 077/464-65-71, 
0600/31-52-88
RENAULT 19,1990 r., 162 tys. km, 1721 ccm. wtrysk, biały,
5-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie, welurowa tapicerka, RO, 
zautokomisu. nowe amortyzatory, tłumiki.rozrząd, tarcze, kloc
ki, paski i filtry -10.500 zł. zamienię na droższy. ŚwidnicaŁ tel. 
074/640-64-51
RENAULT 19.1995 r., 72 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wiśnio
wy, stan idealny - 20.000 zł, zamienię na BMW E-36, E-34,2.4 
TD, TDS, w tej cenie. Wrodaw, tel. 0503/53-31-18 
RENAULT 21,1989 r., 150 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, inst. gazowa, wspomaganie, welur, elektr. reg. luster
ka, ekonomiczny. wygodny • 8 000 zł, zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento VAN.Opole, tel. 0601/49-17-80 
RENAULT CLIO, 1991 r.. 129 tys. km. 1200 ccm. czerwony,, 
nowe opony i ukł. wydechowy, el. otw. szyby, centr. zamek -
11.200 zł, zamienię na Forda Scorpio, poj. 2.000 ccm E + gaz, 
z 90/91 r. Polkowice,, tel. 076/749-65-18 po godz. 20, 
0601/72-65-65
RENAULT MASTER BUS. 1988 r.,2500 ccm, diesel, niebieski, 
długi, lekko uszkodzony tył i prawy bok. zamienę na inny, może 
być z dopłatą. Legnica, tel. 0609/41-6047 
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, biały, 
model z listopada, 5-osobowy, blaszak, katalizator, uchylny 
dach, 5-biegowy, sprowadzony w całośd, I właśddel w kraju, 
pełna dokumentacja, -12.500 zł, zamiana na inny. Turek, tel. 
063/279-9346 w godz. 8-18,0600/32-1144 
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2200 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, wysoki, długi, stan dobry, Zamienię na osobowy, może 
być uszkodzony. Krogulec, gm. Kowary, tel. 075/713-0244, 
0502/24-5444
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 1700 ccm, E+gaz stan b. dobry, 
zadbany - 9.400 zł, zamienię na tańszy, osobowy, do 1600 ccm 
lub Polonez Truck, Żuk, inne. Legnica, tel. 076/855-36-89 po 
godz. 18
SEAT CORDOBA KOMBI. 1998 r.. 63 tys. km. 1600 ccm, nie
bieski metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspoma
ganie, alum. felgi - zamienię na wersję osobową Renault Kan- 
goo, Peugeot Partner, Citroen Berlingo. Kluczbork, tel. 
0605/06-71-211
SEAT MALAGA. 1991 r., 120 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. felgi i inne do
datki, zamienię na inny o większej poj. silnika. Żagań, tel. 
0601/05-38-95
SEAT RONDA, 1985 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, techn. sprawny, - 4.000 zł zamienię na bus lub inny. 
Lwówek Śl., tel; 0608/34-51-30 
SEATTOLEDO, 1992 r., 160 tys. km, 1595 ccm, czerwień mek
sykańska, el. reg. reflektory, składane tylne fotele, Mul-T-Lock, 
oznakowany, hak, spoiler, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, radioodtwarzacz Kenwood, oclony w całości, zamienię na 
Renaulta Safrane. Kłodzko, tel. 0606/67-50-93 
SEAT TOLEDO, 1993 r., czarny, centralny zamek, el. reg. re
flektory, spoiler, hak, RO CD ♦ 6 głośników, stan b. dobry, -
15.500 zł, zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/845-38-73 
SKODA 105 S, 1983 r., 1100 ccm, pomarańczowy, aktualny 
przegląd, po remoncie silnika, nowe tarcże i ukł. hamulcowy + 
druga Skoda, na częśd, stan dobry, zamienię na VW Derby, 
Golfa, do remontu blacharsko-lakierniczego, do 1.700 zł. Ole
śnica, tel. 0602/53-71-63
SKODA FELICIA GUC, 1996 r., 63 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, bordowy metalic, garażowany, serwisowany, RM Philips z 
panelem, alarm, centr. zamek na pilota, immobilizer. nowe opo
ny, zamienię na diesla: VW Golfa III, Passata, Fiata Brava, z 
dopłatą, • 19.000 zł. śiwidwin, tel. 094/382-20-08, 
0606/6643-71

SKODA FELIGIA PICK-UP, 1997 r., biały, zakupiony w salonie, 
stan b. dobry oraz OPEL CALIBRA 2.0. grafitowy metalic. stan 
b. dobry, bogate wyposażenie - 36.000 zł, ź&mienję.ną jeden 
Samochód. Wrocław, tel. 071/336-04-54 wiecidrem, 
0503/37-80-67
SKODA FELICIA, 1997 r., 67 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wona, I właściciel, książką serwisowa, cena -16.800 zł, zamie
nię na inny, mały. Zielona Góra, tel. 0603/05-83-85 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 45 tys. km, 1600 ccm, perłowy 
metalic, wspomaganie, poduszka powietrzna, reg. kierownica, 
immobilizer, centr. zamek, reg. siedzeń, radioodtwarzacz, pod
grzewana tylna szyba, - 31.500 zł, zamiana na tańszy. Kalisz, 
tel. 062/766-28-15,0602/35-13-72 
STAR 200, 1978 r., 85 tys. km, 6842 ccm, diesel, czerwo- 
ho-niebieski, wywrót 3-stronny, gotowy do pracy, po remoncie 
silnika w 1998 r., nowe burty (1999 r.), dużo nowych części wg 
faktur zakupu, - 6.500 zł, zamienię na ciągnik Ursus £360,3P 
Ferguson. Bolesławiec, tel. 075/732-14-78 
STAR 200 3W, 1988 r. wywrotka • zamienię na dągnik Ursus 
C-36Ó, - 3.500 zł lub sprzedam na częśd lub w całości. Jan 
Mazur, 68-212 Trzebiel 27 a
SUBARU LEGACY KOMBI, 1992 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, szary metalic, 4 WD, reduktor przełożenia, klimaty
zacja, el. reg. lusterka, centralny zamek, RO, nowe sprzęgło, 
nowe tarczei klocki hamulcowe, - 20.000 zł, zamienię na Sub
aru Legacy (1994-96 r.) lub inny kombi. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-25-77
SUBARU LEONE, 1982 r., 1800 ccm, biały, zarejestrowany, 
stan dobry zamienię na Fiata 126p, Renault 5. Świebodzice, 
tel. 074/854-2847
SUZUKI SAMURAI 4WD, 1999 r„ 40 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D zielony metalic, bez wypadku, progi, orurowany, listwy, hak, 
wspomaganie kier, - 39.000 zł, zamienię na osobowy. Kowary, 
tel. 075/718-31-01,0602/52-53-33 
TALBOT SAMBA CABRIO, 1980 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, czarny, oryginalny, z limitowanej serii, alum. felgi, el. 
otw. szyby, 5-biegowy, b. atrakc. wygląd, - 3.500 zł lub zamie
nię na VW Garbusa, w dobrym stanie. Wrodaw, tel. 31141-62, 
0600/62-77-07
TOYOTA COROLLA, 1986 r„ 1800 ccm, diesel, złoty metalic,
5-biegowy, hak, zamienię na inny, może być do remontu. Bole
sławiec, tel. 075/734-74-19
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 16V, fiole
towy, wspomaganie kier., klimatyzacja, ABS, el. otwieranê zy- 
by, centralny zamek + pilot, udokumentowany przebieg, zadba
ny - 31.500 zł, zamienię na Opla Corsę, VW Polo, Fiata Punto, 
1996/1999 r. Ostrów Wlkp., tel. 0606/25-80-65 
VOLVO 244 GL, 1981/82 r., 2400 ccm, diesel, srebrny metalic,
6-cylindrowy, wspomaganie kier., hak, - 5.400 zł„ zamienię na 
mniejszy, z dopłatą do 10.000 zł. Legnica, tel. 076/858-20-83 
VOLVO 340 DL, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, auto
matic, stan dobry, 4-drzwiowy, zamienię na inny, np. Seat Ibiza, 
Fiat Uno lub inny o poj. do 1400 ccm, może być do poprawek, 
możliwa dopłata. Lubin, tel. 0609/42-52-21
VW CORRADO G-60, 1989 r., 1800 ccm, turbo, granatowy 
metalic, ABS, centralny zamek, komputer, szyberdach, alum. 
felgi, el. wysuwany spoiler, -15.000 zł, zamienię na terenowy. 
Żary, tel. 0604/30-59-06
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, fioletowy metalic, bogate 
wyposażenie, uszkodzona skrzynia biegów, stan b. dobry -
15.500 zł, zamienię na sprawny, tańszy. Góra, tel. 
065/54446-25 po godz. 16
VW GOLF, 1980 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, groszko
wy, - 1.900 zł, zamienię na Fiata 126p. Nowa Kuźnia, tel. 
076/831-15-96
VW GOLF II, 1987 r„ 1300 ccm. benzyna, biały, szyberdach, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowe klocki ham. i aku
mulator, oszczędny, stan b. dobry, zadbany zamienię na Polo
neza Trucka. 5-osobowy lub inny dostawczy. Głogów, tel. 
076/834-90-28,0603/30-60-68
VW GOLF II, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, czarny, stan b. 
dobry, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, nowe opony, alu
miniowe felgi, sprowadzony w całośd -11.000 zł, zamienię na 
inny. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/816-09-82 
VW GOLF III, 1992 r., 144 tys. km, 1800 ccm, demnofioletowy 
metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kierowni
cy, katalizator, RM + 6 głośników, alum. felgi 14' + 2 opony 
zimowe, halogeny, el. szyberadch, el. reg. i podgrzewane lu
sterka, 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 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, klimatyzacja, kom
puter, wykończenia w drewnie, alum. felgi, sportowy tłumik, 
halogeny, szyberdach, centralny zamek, alarm + pilot, immobi
lizer, kubełkowe fotele. -19.900 zł, zamienię na inny. Polkowi
ce, tel. 0604/89-03-20
VW GOLF III, 1993 r.,.140 tys. km; 1800 ccm. czarny, pełna 
dokumentacja, bogata wersja -19.500 zł, zamienię na tańszy. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 27 tys. km, 1600 ccm, benzyna, per- 
łowoczarny, 3-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, alum. felgi 15", 
centralny zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, ABS, kompu
ter, reg. kierownica, kubełkowe fotele, RO Philips - 41.000 zł, 
zamienię na mniejszy, do 30.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/74-22-01
VW LT 31.1994 r., 126 tys. km. 2400 ccm, bordowo-czamy, 
możliwa faktura VAT - zamienię na osobowy, np. Fiat Seicento. 
Łagiewniki, tel. 071/393-94-28
VW PASSAT KOMBI. 1981/82 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, zamienię ńa Fiata 126p. Kamienieć Wrocławski, tel. 
071/318-51-80
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 107 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, Wiśniowy, bez Wypadku, 2 poduszki pow., centralny zamek, 
eł. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, wspomaganie kigr., 
welurowa tapicerka, stan b. dobry -19.100 zł, zamienię na 
Mercedesa albo inny. Strzegom, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TD, srebrny me
talic, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, elektryka, immo
bilizer, - 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 za
mek, RO stereo, katalizator, el. reg. lusterka, ABS, stan b. do
bry, zadbany, po przeglądzie - 25.000 zł, zamienię na tańszy, 
może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
VW POLO II, 1982 r., 1000 ccm, benzyna, demnoczerwony, 
CL, wymienione amortyzatory, tłumik, klocki hamulcowe, gło
wica, gażnik, zadbany, spoiler, szyberdach, atrakc. wygląd, -
4.200 zł, zamienię na Fiata 126p, do 1200 zł. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-00-51,0601/23-79-92
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1035 ccm, benzyna, biały, instal. 
gazowa, ciemne szyby, nie składany, udokum. pochodzenie -
7.200 zł lub zamiana na Fiat 126p, VW Transporter. Żary, tel. 
0608/0442-67
VW POLO, 1998 r., 1900 ccm, diesel, perłowozielony, uszko
dzony, ABS, 2xSRS, poduszka pow., wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, alum. felgi 14", ciem
ne lampy, szerokie zderzaki, do malowania maska, błotnik i 
zderzak, sprawny, zamienię na Audi B4. Lubin, tel. 
0600/26-04-18
VW POLO, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, SDI, srebrny, cen
tralny zamek, alum. felgi, wspomaganie kier., ABS, wszystkie 

. el. dodatki, 2 poduszki pow., immobilizer, reg. kierownica, cena 
- 30.000 zł, zamienię na większy. Lubin, tel. 0605/62-90-03 
VW TRANSPORTER. 1981 r.. 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
zamienię na Poloneza Caro. Oleśnica, xtel. 071/314-71-54, 
071/398-25-29
VW TRANSPORTER, 1982 r., 2000 ccm, niebieski, 9-osobo
wy lub 970 kg ład, • 4.900 zł, zamiana na osobowy. Kalisz, tel. 
062/76145-14,0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER T2 BUS. 1983 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, biały, stan dobry, 3 miejsca z przodu, oszklony, haloge
ny - 7.500 zł, zamienię na większy, Avia, Mercedes 207, Re
nault Trafie. Trzebnica, tel. 0604/72-1948,0600/19-88-10 
VW VENTO, 1994 r. stan techn. b. dobry, zamienię na busa, 
osobowy, powyżej 1993 r. Legnica, tel. 076/721-67-07
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AKCESORIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR 60 Ah, 550 A, nowy -150 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
AKUMULATOR FIVE STAR 100 Ah, na gwarancji, - 200 zł. 
Wrocław, teł. 071/372-40-56
AKUMULATORY 108 Ah, 420 A -180 zł i 68 Ah, 260 A - 95 zł, 
na gwarancji. Wrocław, tel. 071/372-65-23,0609/20-08-64 
ALARM SAMOCHODOWY MUSTANG z pilotem, kod zmien
ny, immobilizer, sterownik zamka, instrukcja, • 135 zł. Wro
cław, tel. 071/343-48-14
O ALARMY „Aligator”, „Tar", „Cassini", „Seka", 

„Legendford”, „Lampart”, „Scorpion" • kpi. ze* 
stawy z syrenami oraz czujniki udarowe, ultra* 
dźwiękowe, radarowe, ciśnienia przechyłowe, ra- 
diopowiadomienia, centralne zamki, antyradary, 
sterowniki zamków. Profesjonalny montaż lub 
wysyłka, detal i hurt. Opisy, schematy, instr. mon* 
tażu, NAJNIŻSZE CENY, SPRAWDŹ! Wrocław 
(e-mall:!mr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 
0601/73-75-30 01029971

BAGAŻNIK SAMOCHODOWY używane, różne typy, - 60 zł. 
Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY INTER PACK prawie nie uiy- 
wany, zamykany na kluczyk, do zamontowania na dachu, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0608/87-72-57 
BLOKADA ZAPŁONU sensorowa, samouzbrojenie po 8 se
kundach, 30 A, antynapad, antyporwanie, opis montażu - 45 
zł. Wrocław, tel. 071/343-48-14 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna - 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
O CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gepard” • 

75 zł, „Patriot” -125 zł, „Legendford” • 160 zł, 
„Scorpion” • 168 zł oraz czujniki, syreny, Immo- 
bilizery, blokady sensorowe, sterowniki zamków, 
antyradary - ceny od 20 zł. Montaż lub wysyłka 
pocztą, rachunki, gwarancje pomoc techn., opi* 
sy instalacji. NEGOCJACJA CEN. ZAWSZE NAJ
TANIEJ, Wrocław (e-mail:imr@go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01029951

CENTRALNY ZAMEK uniwersalny, do każdego samochodu 
4-drzwiowego, cena -150 zł/kpi. z przewodami oraz pilot do 
zamka (zmienny kod), cena -150 zł. Opole, tel. 0604/35-01-80 
wieczorem
FARBA RENOWACYJNA kolor czerwony i czerwień meksy
kańska, cena -15 zł/litr oraz akrylowa, cena • 20 zł/litr. Wro
cław, tel. 071/343-16-93

».MOTO CENTRUM MROZJŃSKT’ WROCŁAW /hurt-detal/

m c m B A G A Ż N I K I h T H U L E ’
OPOM919

/na  rower, na narty,na surfing, owiewki,,pokrowce, hak i holownicze,
■  ...... -..........  o ....  fo te lik i,m a ty  bagażnika./
I Największy na Dolnym Śląsku tel. 337-20-73
I salon przy stacji paliw SHELL ul. Ślężna 146-148 tel. 337-11-17

oraz ul. Legnicka 62 tel. 351-23-71

v  mm w..Gdzie kupić bagażniki? Wiem ! W  “mcm” !!!..

O ALARMY SAMOCHODOWE Geprad 2, Legenford, 
Lampart, Scorpion, Alfa - od 100 zł, centralne 
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 
84018081

ANTYRADAR COBRA, -150 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
ANTYRADAR ULTRA LIMITED najnowszy model 2001, prod. 
USA, szerokopasmowy, na wszystkie typu radarów, wersja 
Wild System, profesjonalny, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/336-23-51,0603/91-54-12 
ANTYRADAR UNIDEN prod. USA, model roku 2001, kąt 360 
st., 9-pasmowy, profesjonalny, cyfrowy, na pistolety, foto-vi- 
deo, kamery, lasery itp., nowej generacji, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
ANTYRADAR UNIDEN USA-360 detekcja, pasmo x, K. KA, 
video, laser, stacjonarny, impulsowy, pułapka video, układ 
VC2, polska instrukcja, mały, - 530 zł. Wrocław, tel. 
071/343-48-14 , - -
ANTYRADAR WHISTLER 1430 nowy, - 350 zł. Kluczbork, 
tel. 0604/37-16-70
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 możli
we funkcje, immobilizer, atest) -168 zł oraz ra- 
diopowiadom., czujniki, syreny, anteny el., an
tyradary - od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. 
Najniższe ceny, tel. 071/343-48-14,0601/73-75-30 
Wrocław 01029961 

BAGAŻNIK DACHOWY uniwersalny, ocynkowany, mocowa
ny do rynienek, stan b. dobry, - 90 zł. Brzeg, tel. 077/411-47-67 
BAGAŻNIK DACHOWY do Opla Omegi, Astry, zamykany na 
klucz, na narty, rower, stan b. dobry. Pudliszki, tel. 
065/573-84-80 wieczorem, Piotr 
BAGAŻNIK DACHOWY do VW łub Toyoty, stan b. dobry, • 
100 zł. Wrocław, tel. 0601/83-32-87 
BAGAŻNIK DACHOWY do Toyoty Corolli. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
BAGAŻNIK DACHOWY NIEWIADÓW do samochodu Fiat 
126p, zamykany na kluczyk, • 150 zł. Wrocław, tel. 346-43-81 

'  BAGAŻNIK DACHOWY BOX do Opla (SPORT), wym. 50 x 
30 x 2200, - 800 zl. Wrodaw, lei. 0601/70-36-00 
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry, - 80 zl. Wro
cław, tel. 071/341-28-92
BAGAŻNIK DACHOWY Audi 80 (B4) -100 zl, nowy. Wro
cław. tel. 0607/40-42-95
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY na rowery lub dwa skutery, 
typu stopień do samóchodu kempingowego, mocowany na 
tylnej części podłogi, • 450 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zamki °>
znakowanie pojazdów i
głośniki samochodowe 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z l ............... ......... rataok. 28 zl
autoalarmy bez atestu, od 250 z ł.........1.*.̂ ..... rata ok. 25 zl
autaatermy24Vdosam.aęźarowych,od600zł.....rataok. 60 zł
alarmy motocyklowe z atestem, od 400 zl  rataok. 40 zl
centralne zamki, 2 drzwi -180 z ł  ..... ...  rata ok. 18 zl
centralne zamki, 4 drzwi - 230 z ł   rata ok. 24 z!
blokada Tytan-Dipol, od 340 z i  ..... ............. rata ok. 33 zl
Zestaw promocyjny: autoalarm, syrena z własnym zasila
niem, czujnik ultradźwiękowy, możliwość sterowania centr. zam. i 
elektr. szybami -  cena 400 zł
UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej 

Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 
(lotnisko) naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade,

tel. 0-606 966-264.

FELGA STALOWA do naczepy, 22.5, z oponą, • 250 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-35-25,0603/84-78-74 
FELGI do Fiata 126p. Kłodzko, tel. 0502/66-85-41 
FELGI i opony 1100 x 20 • 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64 
FELGI do VW Polo. Wrocław, tel. 071/351-78-18 
O FELGI ALUMINIOWE BORBET13", 51/2JX13H2, 

z oponami, 175/70R13, kpi., 4 szt., do VW, -1.100 
zł. Legnica, tel. 076/855-20-21, 0503/70-67-17 
84018211

FELGI ALUMINIOWE TEKNO nowe, 5-ramienne, atrakcyjny 
wygląd, rozstaw śrub 108x4, do Forda, Audi, Peugeota, -1.100 
zł. Lubin, tel. 0601/06-10-24
O FELGI ALUMINIOWE 13, 14, 15, 16, 17”, do 

wszystkich typów samochodów, atrakcyjne wzo
ry i ceny, od 900 do 1.300 zł, komplety nowe i po 
fabrycznym odnowieniu, duży wybór, także pro
stowanie, spawanie, wypełnianie ubytków, odno
wienia fabryczne. Wrocław, tel. 0603/16-31-97 
81012051

O FELGI ALUMINIOWE nowe i używane, 13-17", 
firm: AEZ, Artec, ATS, AZEV, BBS, Borbet, RH, 
do wszystkich modeli samochodów, atrakcyjne 
wzory, zamówienia indywidulane, promocja ceny 
kompltu 15”, -1.150 z ł, możliwość rozliczenia 
starych. Żary, tel. 068/470-58-83, 0604/79-52-93 
87026151

FELGI ALUMINIOWE 16/8,15*. 5-ramienne gwiazdy, z ran- ‘ 
tem, do BMW, - 650 zł., teł. 0501/84-26-50 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do Forda, 13”, czteroramien- 
ne, cena 50 zł/szt., opony 10x20,2 szt., cena 150 zł/szt. Bie
lany Wrocławskie, tel. 071/311-04-71,0603/98-21-35 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 7J x 15, do Peugeota + opo
ny i .szpilki*, stan b. dobry, - 850 zł. Bierutów, tel. 
071/314-69-89,0603/74-92-57 
FELGI ALUMINIOWE gwiazdy 6J x 14, typ 614, do Forda 
Scorpio z oponami 195/65 R15 91 TM + S. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-35
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 15". 
5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 . 
FELGI ALUMINIOWE 15*. oryginalne, do Audi, rozstaw 108,
5 szt, • 750 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78
FELGI ALUMINIOWE 16”, oryginalne do Opla, 5-otworowe, 
5-ramienne gwiazdy, 5 szt, - 850 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE VW 6-ramienne gwiazdy, 15", oryginal
ne, 4-otworowe, stan idealny, - 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE do Forda (R15), do Mercedesa (R15), 
Mazdy (R14), Nissana (R15), VW Passata (R15), Opla (R15). 
Bolesławiec, tel. 075/778-42-78,0605/31-14-06 
FELGI ALUMINIOWE AEZ 16", odl. między otworami 114.3 
mm, 4-otworowe, 7.5J x 16 x H2,5-ramienne gwiazdy, stan 
idealny, do Nissana, Hondy, Mitsubishi - 1.090 zł, 15”, odl. 
między otworami 100 mm. 4-otworowe, najnowszy wzór ,Y"
+ opony 195/50/15”, stan idealny - 1.390 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-23-07,' 0502/67-24-96 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5,7,17”, z oponami 235/45, 
5-ramienna gwiazda. - 900 zł lub zamienię na felgi 15”. Do
bromierz, woj. wałbrzyskie,. tel. 0600/18-20-16 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5. 7. • 600 zł. Grzmiąca, tel. 
A74/845-66-85,0601/18-14-03 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 16*. Opla Omegi + śru
by, 15”, do Volkswagena (5-otoworowe) oraz do BMW 15-16”. 
Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
FELGI ALUMINIOWE do Chryslera Voyagera. 15”, felgi alum. 
nowe, do Mercedesa E-klasse, 15”, felgi alum. używane, do 
VW, 16”, 15”. 14”. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
FELGI ALUMINIOWE 7Jx 13 Hz z oponami 175/50 R13, pa
sują do Renaulta - 680 zł oraz sprężyny sportowe do Renaul
ta Twingo - 300 zł. Jawor, tel. 0602/11 -38-80 
FELGI ALUMINIOWE 7.5 J x 16 Hz na 5 śrub, pasują do BMW. 
Jawor. tel. 0602/11-38-80
FELGI ALUMINIOWE BORBET A 7.5J x 16”, 4-otworowe, odl1. 
między otworami 114.3 mm, z oponami 205 x 50 x 16", pra
wie nowe, • 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-86-03, 
0604/91-32-65
FELGI ALUMINIOWE ATS 15”, 5-ramienne gwiazdy, z imbu- 
sami na rancie, z oponami 195/50, rozstaw śrub 4 x 100, - 
550 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/29-72-40 po godz. 17 
FELGI ALUMINIOWE ATS 14”, 6J, rozstaw otworów 4 x 100 
mm, z oponami 195/50, - 350 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/29-72-40 po godz. 17
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15". do BMW, Mercedesa, 6-ra
mienne gwiazdy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 850 zł. 
jelenia Góra, tel. 0502/29-72-40 po godz. 17

FELGI ALUMINIOWE 14” szprychowe,,rozstaw otworów 4 x 
100 mm, do VW, Opla i innych-samochodów, stan b. dobry, - 
550 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/29-72-40 po godz. 17 
FELGI ALUMINIOWE ATS 13”, rozstaw otworów 4 x 100 mm, 
do Opla, BMW, Toyoty, VW, stan idealny, - 400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0502/29-72-40 porodź. 17
O FELGI ALUMINIOWE nowe - do 1.100 zł i używa

ne, komis z felgami, przyciemnianie szyb samo
chodowych (atast), dużo kolorów, tłumiki spor
towe, spoilery, zawieszenia. Jelenia Góra, tel. 
075/753-21-29, 0502/29-72-40 

FELGI ALUMINIOWE 14”, do Opla Astry, Calibry, 5 szt., z 
dekielkami, - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-78. 
0608/50-70-19
FELGI ALUMINIOWE do Forda Sierry, Mondeo, Escorta, roz
staw 108 mm, wzór szprychy, 15”. komplet, 4 szt. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
FELGI ALUMINIOWE 13”, rozstaw 100 mm, z oponami 175 x 
50 x 13,5 szt. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
FELGI ALUMINIOWE 15 cali, 5-ramienne, z oponami, 2 kom
plety, 4 i 5-otworowe, do VW lub Opla, -1.000 zł. Kobylin, tel. 
0602/48-28-11
FELGI ALUMINIOWE z oponami 215x40x17" do VW, na 4 
dziury, wzór - 3 cienkie belki, stan b. dobry, - 2.000 zł. Legni
ca, tel. 0502/26-54-64
FELGI ALUMINIOWE 17 cali z oponami, rozstaw 108 mm x 
4,114.3 mm x 4, do Audi, Toyoty, Hondy, stan idealny, nowy 
wzór, -1.800 zł. Legnica, tel. 076/866-44-54,0603/62-60-47 
FELGI ALUMINIOWE BORBET przód 8.5", tył 10", do Merce
desa, Audi, VW T4, rozstaw 112x5, stan idealny, • 2.000 zł. 
Legnica, tel. 076/866-44-54,0603/62-60-47 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x40x17, do VW Passa
ta, -1.400 zł. Legnica, tel. 0607/76-66-86 
FELGI ALUMINIOWE do Seata Cordoby, Toledo, Ibizy, z opo
nami, stan dobry, - 380 zł. Legnica, tel. 0608/70-62-07 
FELGI ALUMINIOWE 15” oryginalne, do Audi C4, A6 na 5 
śrub, oryginalne dekielki + 2 opony, • 900 zł. Legnica, tel. 
0607/05-06-66
FELGI ALUMINIOWE odl. między otworami 4x108 mm, ET 
38, gwiazda, nowego typu, z oponami 195/50 R15, • 900 zł. 
Legnica, tel. 0608/42-06-72
FELGI ALUMINIOWE do BMW, 15" (M”-3), 17" (M-5) oraz do 
Audi, 15". Lubań, tel. 0605/23-60-70 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne od BMW 5, z 1999 r., 7Jx15 
IS 20, z oponami Pirelli Winter 210 Performance Evo, stan b. 
dobry, -1.500 zł. Lubin, tel. 0607/52-28-44 
FELGI ALUMINIOWE 3-ramienne, gwiazdy ♦ opony 
195/50/15,4 x 100, rozstaw śrub - 920 zł lub zamienię na 17", 
rozstaw 4 x 114,3 mm. Lubin, tel. 076/846-15-61 
FELGI ALUMINIOWE 15x4 śruby do Opla, szprychy BBS • 
300 zł/kpi. lub zamienię na 14", może być taki sam model. 
Lubin, tel. 076/846-56-46 wieczorem 
FELGI ALUMINIOWE firmy ATS 13", rozstaw śrub 100 mm, 
stan dobry - 350 zł. Lubin, tel. 0605/78-53-07 
FELGI ALUMINIOWE BORBET z oponami 215/40/16, do Audi 
B4. Lubin. tel. 0605/07-47-04.0603/21-77-41 
FELGI ALUMINIOWE oryg. do PEUGEOT, roz. 108,14 cali, 
5-ramienna gwiazda, - 700 zł. Lubin, teł. 076/724-08-98 
FELGI ALUMINIOWE do BMW, 5-otworowe, 15 cali, 5-ramien
ne gwiazdy, z szerokim rantem, • 800 zł. Lubin, tel. 
076/724-08-98
FELGI ALUMINIOWE 4 szt. 7 x 15, do Forda lub Peugeota. 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
FELGI ALUMINIOWE 13" wraz z nowymi oponami: 185/60/13 
- 2szt., 205/60/13 - 2 szt. - 590 zł. Nysa. tel. 0600/39-71-94 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 15". na 4 śruby, szprycho
we od Fiata Tempry, 4 szt. - 240 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-41 
FELGI ALUMINIOWE 7 Jx15", rozstaw śrub 100 mm2, z ran
tem, lekko uszkodzone, • 250 zł. Oława, tel. 0607/25-33-56 
FELGI ALUMINIOWE AMG 7.5J x 17, z oponami Continental 
225 x 45 x 17, śruby, nowe, do Mercedesa C, E. S - 3.900 
DEM. Opole. tel. 0600/51-76-78

R e g e n e r a c ja ,  P r o s to w a n ie  
L a k ie r o w a n ie

I W rocław , uł. K r z y w o u s te g o  250  I 
I_______ te l/fa x  071/325 11 32  OP0120461

FELGI ALUMINIOWE ATS do Mercedesa 123 + śruby, fa
brycznie nowe, • 500 zł. Ostrzeszów, tel. 0607/71-68-13 
FELGI ALUMINIOWE 15" 5-ramienna gwiazda, 4 sztuki, do 
Mercedesa i innych, stan b. dobry, • 650 zł. Paczków, tel. 
0602/84-93-16
FELGI ALUMINIOWE M3,17* x 7, komplet+2 opony, do BMW 
E36, - 2.200 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-92 
FELGI ALUMINIOWE BBS 7J x 15 H2, z oponami 205 x 50 x 
15", 4 szt., do Audi, - 1.400 zł. Polanica-Zdrój, tel. 
0608/18-61-34
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW, • 400 zł. Polkowice, tel. 
0609/52-02-16
FELGI ALUMINIOWE 15", 7Jx15H2, .pajęczynki”, z pokry
wami, z oponami Pirelli, 205/50 VR15, do VW Golfa, Audi. 
Pudliszki, tel. 065/573-84-80 wieczorem, Piotr 
FELQI ALUMINIOWE 17" z oponami 235/45, 5-ramienna 
gwiazda, do BMW 5,7, - 900 zł lub zamienię na 15". Roztoka, 
tel. 0600/18-20-16
FELGI ALUMINIOWE 14", do Forda, po całkowitej regenera
cji, - 650 zł. Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 0608/55-12-73 
FELGI ALUMINIOWE (gwiazdy), z nowymi oponami + zapa
sowe, używane, stan b. dobry, 195/50 R15 Continental i Dę
bica Presto, do Opla - 1.400 zł. Stary Ujazd, gm. UjazdŚlą- 
ski, tel. 0608/79-85-70
FELGI ALUMINIOWE do Forda Sierra, - 400 zł. Strzelce Opol- 

. skie, tel. 077/461-47-18
FELGI ALUMINIOWE BORBET T 9 x 16 ET 30, z oponami 
Yokohama 215 x 40 x 16, stan b. dobry, 5 x 100 mm, do VW 
Golfa HI, IV. Audi A3. - 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-32-59. 
0606/50-,54r81
FELGI ALUMINIOWE 15" do Mercedesa, rozstaw śrub 5 x 
112 mm, 4 szt., stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE z rantem, kompletne, z oponami 205 x 
50 x 15. do VW Golfa, BMW, - 600 zł. Szalejów Górny, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0601/07-91-34 
FELGI ALUMINIOWE do Subaru, na 5 śrub, z oponami 
225/45/16, - 2.800 zł. Świdnica, tel. 0601/56-04-03 
FELGI ALUMINIOWE 16". na 5 śrub, do Mitsubishi Eclipse 
lub Chryslera Talon Eagle, oryginalne, 4 szt. - 400 zł. Świdni
ca, tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50 
FELGI ALUMINIOWE 4 x 100 mm, 7 x 15" H2. z rantem, z

A  R E G E N E R A C J A

| C A Ł O D O B O W Y
SERWIS OPON “MARKO” 

prostowanie felg aluminiowych,sprzedaż opon

Wrocław
ul.Kaszubska 9
(boczna ul.Pomorsklej)

tel.328-73-00

oponami Pirelli, 205 x 55 x 15. do VW, Opla, 5 szt., stan b. 
dobry, - 800 zl. Świdnica, tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50 
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-otworowe, 15 x 5.5 JJ46, odl. 
między otworami 108 mm, stan b. dobry, - 550 zł. Świdnica, 
tel. 0605/96-21-28
FELGI ALUMINIOWE rozm. 7x15", 5-ramienne gwiazdy, do 
Audi A4, A6, VW Passata, • 1.100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-38-35
FELGI ALUMINIOWE gwiazda 5-ramienna, do VW, z nowy
mi oponami, śrubami (4 koła), • 1.400 zł. Świdnica, tel. 
074/852-19-37,0608/27-83-58 
FELGI ALUMINIOWE 16" *  opony 205/50 R16" na 4 śruby, 
5-ramienne, pasują do VW Golfa, Opla Calibry, Astry GSi. 
Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 0601/73-55-88 
FELGI ALUMINIOWE do Audi 100 C4, zoponami 15” 195/65, 
nowe, stan b. dobry, -1.600 zł. Świdnica, tel. 0601/56-04-03 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, z oponami 15" 
195/60, do Volvo, na 5 śrub, stan b. dobry, • 1.500 zł. Świdni
ca, tel. 0601/56-04-03
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, Hyunda- 
ia, Opla, Renault, Rover, VW, Skody, rozm. 13-18 R, nowe 
opony, cena od 1.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-43 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 17", z oponami, 215x40 R17, 
4-otworowe, rozstaw 100 mm, stan idealny, do VW, Opla, - 
1.400 zł. Wałbrzych, tel. 0604/47-23-09 
FELGJ ALUMINIOWE GOTTJ17", 5 x 17 E49, 5-otworowe, 
wzór 5-ramiennej gwiazdy, z oponami, - 550 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-75-50,0607/57-40-06 
FELGI ALUMINIOWE 14”, na 5 śrub, oryginalne, do VW Gar
busa, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0602/52-55-51 
FELGI ALUMINIOWE do Fiata Seicento, Uno, Tipo, Punto, z 
oponami 175 x 60 R13, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/322-38-81
FELGI ALUMINIOWE 13" rozstaw śrub 4x100 mm, oryginal
ne do VW Golfa II, 4 szt., stan b. dobry, • 330 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", rozstaw śrub 5x110 mm, pasują 
do Opla, BMW, VW, Toyoty, 4 szt., stan dobry, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE BBS 6J x 13 ET 36, do Opla, Daewoo - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/362-17-33 
FELGI ALUMINIOWE 13", 2 sztuki, -100 zł. Wrocław, tel. 
0606/12-12-56
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., do Fiata Marea, Bravo + opony

FELGI ALUMINIOWE 14”, odl. między otworami 4x100 mm, 
4 szt., do Toyoty, stan dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13", odl. między otworami 4x100 mm, 
4 szt., do VW Toyoty, Seata, Hondy, Opla, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-otworowe, odl. między otwora
mi 110 mm, paują do VW, Opla, Toyoty, Audi, 4 szt., nowy 
model, • 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 7S/15, 5-ramienne gwiazdy, atrakcyj
ny wygląd, z oponami 195 x 65 x 15, do Mercedesa 124, 
C-klasse, BMW 5, stan idealny, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/311-17-90
FELGI ALUMINIOWE 124", z oponami, do Mazdy 323 F, Opla, 
Audi, rozstaw 100, 4 śruby, duży rant. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
FELGI ALUMINIOWE 15", na pięć śrub, 7J x 15, z oponami, 
pięcioramienne, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, pasują do 
Opla Omegi, Vectry, Astry II, Zafiry, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/328-13-11
FELGI ALUMINIOWE gwiazda 5-ramienna, 4-otworowe, roz
staw śrub 110 cm wraz z oponami Firestone rozm. 195/50 
R15, Audi, VW, 4 szt. - 1.000 zł/kpi. Wrocław, tel. 
071/789-55-95,0501/82-29-48 
FELGI ALUMINIOWE 16" do Audi A4, A6, VW Passata B5, 
Sharana, oryginalne, ze śrubami i montażem, b. ładny wzór, - 
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
FELGI ALUMINIOWE TORA 17\ 5x100 (Golf IV, Audi A3, Seat 
Leon). Wrocław, tel. 0605/41-45-67 
FELGI ALUMINIOWE skup i sprzedaż, opony nowe i używa
ne. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15", do sam. Lancia, Fiat, Alfa 
Romeo, 5-ramienne gwiazdy, z rantem, 4 x 98 mm, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0501/06-63-30
FELGI ALUMINIOWE 4-ramienne gwiazdy, z oponami, do 
Poloneza, 4 szt. • 250 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/45-45-61 
FELGI ALUMINIOWE 6J15 ET 49, 5-otworowe + śruby mo
cujące GM, stan idealny, 4 szt. kpi. - 600 zł. Wrocław, tel. 
0601/15-67-03
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, 
oryginalne, • 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15," do Forda, Peugeota, stan 
idealny, nowy wzór. Wrodaw, tei. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15”, do VW, Opla, Seata, Skody, 
nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE do Fiata Punto, Uno, Tipo, 4 szt., atrak
cyjny wygląd, bez opon - 500 zł. Wrocław, tel. 0609/37-27-17

OPONY - NOWE, UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duż FBfBEUl
W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 60 >

Pifelli P-6000,195 x 55 x 15", nowe, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-91-83
FELGI ALUMINIOWE BBS 15, rozstaw 100, do Audi 80, kpi. 
z oponami, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/321-84-24 
FELGI ALUMINIOWE z oponami Pirelli P 6000 195/50 15", 
śruby zabezpieczające, stan idealny, -1.400 zł. Wrocław, tel. 
0606/62-03-46
FELGI ALUMINIOWE 15", 4-otworowe, szprychowe, odl. mię
dzy otworami 100 mm + opony 185/55 R15, używane, • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/357-97-35 po godz. J9 
FELGI ALUMINIOWE 14 cali, 4 x 100 mm, do VW, Opla, Da
ewoo, - 380 zł. Wrocław, tel. 0606/41-27-14 
FELGI ALUMINIOWE 18", z oponami, nowy wzór, stan b. 
dobry, do BMW 5, 7, 8, 9J, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0603/81-21-10
FELGI ALUMINIOWE 14", na 4 śruby, rozstaw 100 mm, ET 
45, kkolor srebrny, wzór kwiatek, stan b. dobry, oclone, do 
VW, Opla, • 620 zł. Wrocław, tel. 0604/44-70-05 
FELGI ALUMINIOWE do Audi B3, rozstaw 4x108 -150 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0602/63-65-21
FELGI ALUMINIOWE 15", do Mercedesa 124, b. atrakcyjne, 
stan idealny -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-28-41 
FELGI ALUMINIOWE 15 cali, do Mercedesa, rozstaw śrub 5 
x 112 mm, 4 szt., stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14 cali, gwiazda 8-ramienna, rozstaw 
śrub 4 x 108 mm, 4 szt., stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/83-32-87
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do VW Garbusa, rozstaw 
śrub 4 x 140 mm, 4 szt., stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13" rozstaw śrub 4 x 100 mm, stan 
dobry, pasują do Opla, VW, Hondy, Toyoty, Nissana, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", 4-otworowe, odl. między otwora
mi 100 mm, 4 szt., stan dobry, pasują do VW, Opla, Toyoty, 
Nissana, Hondy, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 14", 5-otworowe, odl. między otwora
mi 110 mm, pasują do Opla, VW, VW Transportera (busa), 
BMW, 4 szt., stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13", 4-otworowe, odl. między otwora
mi 100 mm, stan dobry, pasują do Opla, VW, Hondy, Toyoty, 
Nissana, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 15", 5-otworowe, odl. między otwora
mi 130 mm, pasują do Porsche, Mercedesa 207 D (busa) oraz 
Mercedesa Sprintera, - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87̂  
FELGI ALUMINIOWE 14", 8-ramienne gwiazdy, odl. między 
otworami 4 x 108 mm, 4 szt., stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, 
iel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", odl. między otworami 5x110, do 
VW Golfa, Bory, Opla, VW Passata VR6, stan dobry, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 8-ramienne, odl. międly otworami 
4x108,4 szt., do Audi 100,80 B4, Forda, stan dobry, -.400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87

PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 
LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA

Wrocław, ul. Alei Pracy 2 
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 
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OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE 
FELGI STALOWE I ALU 
- MONTAŻ I SERWIS - j 

Wrocław, ul. Buraczana 10 ‘ 
(Kleci na) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

FELGI ALUMINIOWE ATS 13", J6, odl. między otworami 100 
mm, 5 szt., 5-ramienne gwiazdy, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-23-65
FELGI ALUMINIOWE AZEV16", z oponami, odl. między otwo
rami 4 x 100 mm, do VW Golfa, Opla, BMW, - 1.400 zł. Wro
cław, tel. 0603/23-39-67
FELGI ALUMINIOWE na 5 śrub, z oponami 185 R14,2 szt. 
Wrocław, teł. 071/327-86-92
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Audi B3,4 x 108 mm, 
15" -150 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Opla Calibry, Opla Vec- 
try GTS, 4 x 100 LK, 15", 4 szL, stan b. dobry - 600 zł. Wro
cław, tel. 0607/54-48-55
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, 15" - 500 zł. Wro
cław, tel. 0502/54-08-12
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 190,6J x 15", H2 ET 49, 
z oponami Kormoran Impulser, na gwarancji, 185 x 65 x 15 + 
śruby - 950 zł. Wrocław, tel. 071/780-89-50,0605/53-59-01 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 3,5,7,17", nowy wzór, sze
roki rant, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
FELGI ALUMINIOWE 14", po regeneracji + kpi. opon, 2 nowe, 
do Forda, - 700 zł. Wrocław, Skoroszyce, tel. 0600/54-98-58 
FELGI ALUMINIOWE 17" rozstaw śrub 5 x 114,3 mm oraz 
15", rozstaw śrub 5 x-112 mm, gwiazdy 5-ramienne, nowe, 
zapakowane, -1.290 zŁ Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
FELGI ALUMINIOWE do BMW, 15", - 600 zł. Zebrzydowa, 
tel. 075/732-13-97
FELGI ALUMINIOWE nowe, wszystkie rozmiary, do samo
chodów osobowych i terenowych, 15" w cenie od 1.300 zł/kpi., 
komputerowe dobieranie do auta. Zielona Góra, tel. 
0501/56-95-25
FELGI ALUMINIOWE, 1998 r. z oponami, 185/65/r14, stan 
dobry, po piaskowaniu, do Peugeota 306,309,405, • 250 zł. 
Oława, tel. 0502/45-16-52
FELGI ALUMINIOWE, 2000 r. 6-ramienne gwiazdy, do Pun
to, z oponami Micheiin Pilot HX195 x 60 x 15, stan b. dobry, - 
1.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-22-43 .
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, Hon
da, Mitsubishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Sko
da, Hyundai, Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mer
cedes, Fiat Peugeot, Renault, VW i inne). Relizu- 
jemy zamówienia, indywidualne, Wrocław, tel. 
0601/77-68-33, tel. 071/349-40-62, 071/349-47-55 
(fax), w godz. 9-22,0502/37-81-98 81012751

FELGI STALOWE używane - 15 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-45-96
FELGI STALOWE z oponami 195x65x15" Firestone, komplet-

(p m w m k ) I
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j  montaż zakupionych opon gratis\
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K O R Z Y S T N E  RABATY n a  ORONY
O SO BO W E, D O S TA W C ZE  
■ CIĘŻAROWE. CEN Y (BRUTTO) OD:
- 155 zł GRUPA GOODYEAR - 149 zł

- 7 0 ,0 8  zł DĘBICA - 6 6 ,3 7  zł
126,30 zł SAVO -7 7 ,1 0  zł

- 124 zł DUNLOP - 148,50 zł
- 158,81 zł GRUPA CONTINENTAL . - 147 zł
- 84 ,55  zł GRUPA PIRELLI - 134,70 zł 
-1 5 6 ,6 0  zł COURIER opouaM - 9 9  zł

M o n t a ż  - 5 , 5 0  z ł, w y w a ż a n ie  o p o n  - 6 , 5 0  z ł  
Z a k u p i o n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u j e m y  G R A T I S  ! 
S  E  R  V V I S : M u c h  o b o r s k a  4  c z y n n e : m  
(p rz y  s k rz y ż o w a n iu  S trz e g o m s k a -K le c iń s k a ) ( 1
tel. 071/373-72-15, fax 373-72-18 pn-pt O "  I  ,so O "  I  9

GRUPA MICHELIN 
KORMORAN 
KLEBER 
BF GOODRICH  
GRUPA FIRESTONE
EUROPA II 
BRIDGESTONE

ne, stan b. dobry, do Audi B4, • 310 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25 ,
FELGI STALOWE do BMW, na 5 śrub, stan b. dobry, 15" - 
100 zł. Jawor. tel. 0602/30-44-26 
FELGI STALOWE 14" z oponami, do VW Passata, Golfa III i 
II, stan idealny, • 250 zł. Legnica, tel. 0608/70-62-07 
FELGI STALOWE z oponami zimowymi, do VW T2, nowe, 4 
szt. - 600 zł lub zamienię na opony 15*, do VW T4. Polanica 
Zdrój. tel. 0603/24-92-34
FELGI STALOWE z oponami Dębica, 175 R14C, 2 szt., stan 
b. dobry. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 wieczorem, Piotr 
FELGI STALOWE z oponami, używane, stan dobry, 195/60 
R14, na 4 otwory, do Opla - 600 zł. Stary Ujazd, gm. Ujazd 
Śląski, tel. 0608/79-85-70
FELGI STALOWE 14” do Opla Vectry, 2 szt, • 120 zł. Świdni
ca, tel. 0603/98-31-49
FELGI STALOWE do Mercedesa, 15". 4 szt., stan b. dobry - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/362-17-33 
FELGI STALOWE 13,14 i 15”, 4-otworowe, odl. między otwo
rami 100 mm, do Toyoty, Hondy, Opla, VW, BMW, 4 szt, - 200 
zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI STALOWE 14'. do VW Passata, Golfa, Vento, 15", do 
Nissana Primera. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
FELGI STALOWE 2 szt., do Fiata Seicento. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FELGI STALOWE z oponami 175/70/13, stan dobry, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 0604/71-06-24
FELGI STALOWE do Mercedesa, 70 x 15 G2,4 szt., stan b. 
dobry - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/75-82-13 
FELGI STALOWE do Mazdy 626,5 śrub - 30 zł/szt. Zawonia, 
tel. 071/312-90-73
FELGI STALOWE 6J x 15, do BMW, 4 szt. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
FELGI STALOWE 15', do BMW 5,5 śrub - 50 zł/szt; Złotory-
ja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 -  ....... -  —
FELGI STALOWE na 5 śrub, do Forda Transita. Polanica
Zdrój. tel. 074/868-71-40.0604/72-67-37
FIAT PUNTO osprzęt do nauki jazdy - 300 zł. Wrocław, tel.
071/786-80-05
FOTEL KUBEŁKOWY łamany, welurowy, 2szt. - 430 zł. Brzeg, 
tel. 0605/67-67-58
FOTELE do Opla Kadetta Gsi, 2 szt., cena -100 zł. Legnica, 
tel. 06.05/94-59-31,076/862-96-42 
FOTELE DO BUSA nowe, rozkładane, zagłówki, sprowadzo
ne z Niemiec - 250 zł/szL Wrocław, tel. 071/336-51-49 
FOTELE KUBEŁKOWE do Opla Tigry, 2 szt., cena - 270 zł. 
Legnica, tel. 0605/94-59-31,076/862-96-42 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg. stan b. 
dobry, atest, własne pasy, plastikowa rączka, funkcja kołyski, 
-120 zł. Lubin. tel. 076/848-58-34 do godz. 14,076/818-57-20 
po godz. 15
FOTELIK SAMOCHODOWY do 13 kg - 500 zł. Nowa Ruda. 
tel. 074/872-55-61
FOTELIK SAMOCHODOWY SAFETY BABY 0-18 kg, z ate
stem, stan b. dobry, własne pasy/regulacja położenia, moco
wanie każdym rodzajem pasów, - 78 zł. Wrocław, tel. 
071/363-77-17,0601/18-15-72 
FOTELIK SAMOCHODOWY nosśeiko, 1-10 kg, z atestem, 
standóbry, - 70 zł. Wtocław, tei. ,071/324-14-99 .
FOTELIK SAMOCHODOWY GROĆLiN 3 nowy, na gwaran- 
cjl,9-36 kg, z atestem, -160 zł. Wrocław, tel. 071/784-45-78 
FOTELIK SAMOCHODOWY Maxi-Cosi, beżowo-granatowa 
krata, ód 0-10 kg, daszek, schowek, stan b. dobry - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-02-11 •
FOTELIK SAMOCHODOWY, - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/784-83-48,0501/62-41-27 
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX 0-18 kg, rozkłada
ny, pasy, zagłówek, stan b. dobry • 110 żł. Wrocław, tel. 
071/352-40-48.071/322-41-57.0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg.śztywna 
rączka (do noszenia), wkładka pod główkę, własne pasy, atest, 
funkcja bujaczka, stan b. dobry*-100 zł oraz RENQLUX do 
18 kg, własne pasy, atest, zagłówek, 5-punktowy, można za
instalować odwrotnie do kierunku jazdy, reg. położenia, stan 
b. dobry, -110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82,0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX od <M8 kg, 4 pozy
cje, własne pasy, z atestem, nadaje się dla noworodka, - 90 
zł. Wrocław, tel. 071/322-21-89.0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY pasy własne, 0-18 kg, nosideł
ko 0-9 kg, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/355-52-49,0609/36-55-77 
FOTELIK SAMOCHODOWY CAMI nosidełko, do 10 kg, z 
budką, wkładka obrotowa, rączka • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22,0503/94-25-12 - - 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg, nosideł
ko, z budką wkładka -150 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0503/94-25̂ 12
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING 9-20 kg, atest - 
110 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22.0503/94-25-12 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXt COSI nośidełko, Cosmo, 
do 10 kg, z budką, wkładka dla noworodka, stan b. dobry, 
cena 130-150 zł oraz ROMER, CHICCO do 20 kg, z regula
cją oparcia, pasami 5-punktowymi, atestem -119 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-52-56
HAK do Forda Escorta, z instalacją el. -Kłodzko, tel.
074/867-82-78,0608/50-70-19
HALOGENY BOSCH prostokątne • 150 z/kpł., kierownica
Rajd 1, skórzana -150 z, kierownica skórzan&do VW Bora,
Golfa, Passata • 150 z. Wrocław, tel. 071/339-96-67,
0601/73-30-21
INSTALACJA GAZOWA używana, na wtrysku wielopunkto- 
wym, zbiornik o poj. 55 I, stan dobry, • 1.200 zł. ., tel. 
0503/06-69̂ 30
INSTALACJA GAZOWA stan dobry, do Fiata lub Poloneza, 
zbiornik 65 litrów. Kłodzko, tel. 0601/91-72-42 ... 
INSTALACJA GAZOWA kompletna, butla 501, - 600 zł. Lu
bin, tel. 0603/43-72-65
INSTALACJA GAZOWA gaźnikowa, z dokumentacją. Trzeb
nica. tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
INSTALACJA GAZOWA do sam. osobowego - 750zł. Wro
cław, tel. 071/372-11-68,060.1/25-80-82 
INSTALACJA GAZOWA pełny wtrysk, do silnika 2000 ccm, 
kpi. dokumentacja, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/8249-57, 
INSTALACJA GAZOWA do silników gaźnikowych: do Forda 
Transita, ze zbiornikiem o poj. 901 - 650 zł oraz do VW Trans
portera, 1001 - 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
INSTALACJA GAZOWA, 2300 ccm, wtrysk z dokumentacją, 
duża butla, - 600 zł. Wrocław;tel. 0601/71-69-78 
O INSTALACJE GAZOWE - skup, sprzedaż instala

cji gazowych. Wrocław, tel. 071/350-10-33, 
0601/74-56-32 81012701

KOŁA kompletne, z felgami, 3 szt., wym. 425/22.5, z opona
mi Barum (bezdętkowymi) - 650 zł/szt. Karłowice, tel. 
077/469-70-66
KOŁA stalowe, z oponami 195 x 70 x 14, stan b. dobry, do 
VW Passata - 350 zł. Szalejów Gómy, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/07-91-34
KOŁA 13,14 i 15’, zimowe, do VW, Opla itp., 4 szt, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
KOŁA aluminiowe, 14" ♦ opony, do VW Passata kombi. Wro
cław, tel. 0502/93-47-65
KOŁA .ZIMOWE dó Seicento, - 450 zł: Lubin, tel. 
076/842-30-68

KOŁA ZIMOWE 13 i 14", 4 szt. do VW, Opla, Toyoty, Hondy. 
Forda, Audi, Nissana, Seata, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
KOŁAPKI - 60 zł -100 zł. Wrocław, tel. 0607/47-61-73 
KOŁO 385/65 R/22.5, do naczepy, • 350 zł. Kępy, gm. Wądro
że Wielkie, tel. 076/857-45-73 wieczorem 
KOŁO z oponą Micheiin Energy 185/70/R14, do Opla Vectry 
B, nowe, • 270 zł. Świdnica, tel. 0603/98-31-49 
KOŁO stalowe, 195 x 65 x R15, z nie używaną oponą Miche- 
lin Energy Radial XSE, na dojazdowe koło zapasowe 125 x 
90 x R15 - 96M, Opel, 5 otworów lub kupię. Wrocław, tel. 
071/357-80-20
KOŁPAKI do VW, 15", 4 szt., oryginalne, stan idealny -100 
zł. Praszka, tel. 034/359-08-33 
KOŁPAKI stalowe, niklowane, oryginalne, do Mercedesa 123_ 
(.Puchatka"), - 80 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-62-91 "  
KOMPUTER SILNIKA do Opla Kadetta-Vectry nr. 
0261200115, 0261200376, 0280001300, 0280001303, Nis
san ABS 4785086E00 BMW E-6, 2,8, 24 V. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
KSIĄŻKA OBSŁUGI FIATA CINOUECENTO - 25 zl. książki 
napraw Fiata 500,500D, 600,600D, 850 i Zastawy 750 • 35 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 
KUPIĘ OPONY LETNIE 205x65x15" • nowe lub używane, w 
dobrym stanie, 4 sztuki. Wrocław, tel. 0601/77-52-24 
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY na rowery, do Seata Toledo z 
1995 r. Piotrowice, tel. 074/858-10-68 
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY typu BOX, krótki, szeroki, fir
my Interpack lub innej, stan dobry. 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 FELGI ALUMINIOWE 6.5 JJ15", 5-otworowe, do Mit
subishi. „tel. 0602/71-45-92
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14", do Fiata Seicento Abarth,
2 szt. Dzierżoniów, tel. 0604/47-84-34
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 2 szt., 6J x 15 ET 49, do Opla,
na 4 śruhy.Syców, tel. 062/785-42-68
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 13-lub 14 (Jo Opla Kadetta, i
-śruby, rozstaw 4 x 100. z szerokim rantem.-Wrocław, teł.
r0503/85-12r01 _r r •-
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE każda ilość, w cenie 10 zł/szt.
Wrocław, tel. 0503/79-99-02,0609/02-67-37 ;
KUPIĘ FELGI STALOWE 14", do VW Passata lub Golfa. Wro
cław, tel. 0601/55-30-54
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III, oryginalne,14". 
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 ; - 
KUPIĘ FOTEL TERAPEUTYCZNY do samochodu osobowe
go lub dostawczego. Domaniów, tel. 071/302-86-74 
KUPIĘ HAK HOLOWNICZY do samochodu VW Jetta II (91 
r.), oryginalny. Brzeg, tel. 077/411-47-67 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ lub sam parownik do gazu. 
Kępno, tel. 062/781-44-74
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w stanie dobrym Oraz felgi
17" z rantem, najchętniej 8.5"-10", do BMW 525 z 1993 r.,
24V. Legnica, tel. 0603/80-26-88
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez.
Trzebnica, tel. 071/312-30-74.090/34-14-92
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ Polonez z silnikiem GLI.
Wrocław, tel. 0502/17-57-45
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z homologacją maksymal
nie 3*. 4-letnią. Wrodaw, tel. 071/784-50-49 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ, 1984 r., 1600 ccm, gażnik 
do Audi 80 ♦ montaż. ,, tel. 065/540-29-13 pó 18, 
0607/63-44-64
KUPIĘ KATALOG CZĘŚCI do samochodu Avia A3t Wrocław, 
tel. 0607/28-47-15
KUPIĘ KOŁA 13", do Opla Ascony lub same felgi (kpi ), opo
ny 165/70/13 albo 175/70/13.., tel. 0600/81-05-98 .
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI AVIA. Wrocław, tel. 
0607/28-47-15
KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAW DO VW T4. Polanica Zdrój, tel. 
0603/24-92-34
KUPIĘ LUSTERKA do holowania przyczepy do Opla Vectry
B. Świdnica, tel. 0603/98-31-49
KUPIĘ OPONĘ do motocykla, 140 x 70/18, stan dobry.
Jelcz-Laskowice, tel; 071/318-30-53 po godż.-19,
0607/23-81-65
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 
275/60/15. Wrocław, teł, 0601/73-20-98 ..
KUPIĘ OPONY do busa, 4 szt., 185/70/14C, najchętniej z fel
gami od Forda Transita. Chojnów, tel. 076/818-70-01, 
819-17-56
KUPIĘ OPONY 15", 205 lub 215, 50 lub 55, profił - do 50 
zł/szt. Leszno, tel. 0606/35-12-74 
KUPIĘ OPONY 385x65x22,5, stan dobry: Strzelin, tel. 
071/392-17-41,0503/01-39-29 
KUPIĘ OPONY 390 mm. Wrocław, tel. 071/330-26-33 
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 szt., wym. 20,5 
R25 Micheiin, typ B lub 20,5 25EM, Nylon Semperit lub po
dobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ OPONY BARUM OR 52 rozmiar 165/70/13 - do 50 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-31-92,0606/11-82-36 
KUPIĘ OPONY MICHELIN ENERGY rozm. 195/60/15 HX1. 
Wrocław, tel. 071/324-90-13
KUPIĘ POKROWCE na Fiata 125p, Syrenę oraz Fiata 126p. 
Wrocław, tel. 071/357-08-91
KUPIĘ ZBIORNIK DO INSTALACJI GAZOWEJ poj. 60 I, z 
homologacją. Zielona Góra, tel. 0609/42-57-01 
LAKIER baza • grafitowy metalik + lakier + podkład + szpa- 
chlówka, - 400 zł. Zebrzydowa, tel. 0602/87-95-17 
LAKIER SAMOCHODOWY :z dodatkami, 4,51, niebieski RAL 
5009, - 200 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
LAMPY NEONOWE 2 szt., nowe. dł. 123 cm - 40 zUszt. Wro
cław. tel. 071/322-33-64
LODÓWKA SAMOCHODOWA 24V. z agregatem (freon), 
chłodzi do 10 stopni C, - 450 zł. Legnica,, tel. 076/854-28-70 
MAGNETYZERY DO PALIWA Maksor, Sport, Econo, nowe, 
na gwarancji -155 zł. Wrocław, tel. 0501/40-69-00 - 
NADWOZIE, 1989 r. do remontu, z pełną dokumentacją, - 450 
zł. Legnickie Pole, tel. 0604/58-94-11

NAWIGATOR SATELITARNY GPS MAGELLAN 3000XL, - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/373-16-88 
ODKURZACZ SAMOCHODOWY 12 V, wtyk do gniazda za
palniczki, - 25 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
OGRZEWANIE EBERSPRACHER na olej napędowy, 12 V, 
1800 W, stan b. dobry, mało używane, idealne do busa, małe 
gabartyty, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/391 -16-32 wieczorem 
OGRZEWANIE WEBASTO 24 V, 40 W, na olej napędowy lub 
opałowy, -170 zł. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
OGRZEWANIE WEBASTO, diesel, 12V wydajność 3000 ki- 
lokalorii na godzinę, - 200 zł. Modła, tel. 0600/52-57-36 
OLEJ CASTROL GTX mineralny, 51 - 55 zł, olej Castroi GTX 
5, półsyntetyczny, 41 - 80 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
OLEJ CASTROL GTX 5 litrów, 6 sztuk • 48 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/357-31-09
OPONA z dętką i fartuchem 10.0 x 18", kpi, - 500 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/744-64-19
OPONA nowa, 750 x 20, • 140 zł. Świebodzice, teł. 
074/854-64-30
OPONA CONTINENTAL CONTAKT185/65/14,1 szt. Zielona 
Góra. tel. 0603/23-04-58
OPONA MICHELIN Energy 185/70/R14 z felgą stalową nowa, 
do Opla Vectry B, • 270 zł. Świdnica, tel. 0603/98-31-49 
OPONA SEMPERIT Toplife, 175 x 70 x 13, nowa. Wrocław, 
tel. 071/318-21-16
OPONA UNIROYAL 225/60V R15, z felgą aluminiową - 60 zł 
oraz opona Micheiin 205/65Z R15 - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/373-16-88
O OPONY nowe i używane, 12-17", również do aut 

dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz felgi 
stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, sprze
daż, zamiana. Czynne codziennie w godz. 9-22, 
także w soboty. Wrocław - Złotniki, ul. Kielecka 
64. tel. 0601/77-68-33, tel. 071/349-40-62, 
071/349-47-55 (fax), 0502/37-81-98 81012731

OPONY 13", 14", 15", 165x13, 175x13, 1175x14, 185x14, 
195/65x15. Bolesławiec, tel. 0603/31-89-00

O P O N Y t a n i o i

N O W E  I U Ż Y W A N E
Wrocław, tel. 342 32 52, 
342 76 87, O 601 701 801

OPOH454

OPONY różne, w parach i pojedyncze, ok. 1000 szt., tylko 
razem, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
OPONY 1400 x 24,15,5 x 25,1600 x 24,1600 x 25,12,5 x 18,
17,5 x 25,1800 x 25,20,5 x 25,23,5 x 25,26,5 x 25,26,5 x
29,20 x 24,22,5 x 24,29,5 x 29 i inne, felgi, ceny od 300 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-38-04
OPONY różne rozmiary, cena od 30 do 50 zł/szt. Chojnów, 
tel. 076/819-10-04,0604/19-61-54 
OPONY do Jumbo, 9,5 R17,5,6 szt. oraz 8,25 R15 Micheiin, 
nowe.. Henryków, tel. 074/810-51 -10,0604/44-17-69 
OPONY 11 R22,5,4 szL, koła 22,5, bieżnik napędowy, opony 
295/80/22,5,12 szt., opony 12 R22,5 napędowe, 4 szt. Hen
ryków. tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
OPONY do Jeepa, różne rozmiary, opony niskoprofilowe 15", 
16", 17", różne rozmiary, 235/40/17, 255/40/17, 255/50/16, 
205/50/16. Henryków, tel. 0/4/810-51-10.0604/44-17-69 
OPONY 205 x 50 x 15,2 szt. - 200 zł. Iwiny, gm. Warta Bole
sławiecka, tel. 0609/28-19-33
O OPONY letnie i zimowe, używane, sprzedaż, wy

miana i wyważannie na miejscu, ustawianie 
zbieżności kół, wymiana oleju BP metodą wysy
sania, czynne codziennie. Tel. 074/858-67-98 
81012731

OPONY używane, 195/65 R15,225/60 R60, - 700 & Janko-'
wice Wielkie, teł. 0605/38-88-25
OPONY 900x20, 4 szt., bieżnikowane, prawie nowe -180
zł/szt. Kłodzko, tel. 074/868-77-46
OPONY nowe i używane, 14" • od 40 zł/szt. Krapkowice, tel.
077/466-45-56
OPONY 1200 x 18, stan b. dobry, 8 szt., cena 150 zł/szt. Lu
bin,teł. 076/749-74-77
OPONY 175/80/14 do VW Golfa IV, przebieg 5.000 km, 4 szt.
- 600 zł. Oleśnica, tel. 0601/63-35-13
OPONY 2 szt., rożm. 825 x 20" -150 zł/szt. Oleśnica, tel.
071/398-35-38
OPONY 195x65x15. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPONY 16.9/14-34, do Ursusa C-385. Polkowice, tel. 
076/845-15-60
OPONY 215 R15, z felgami, do samochodu terenowego, na 6 
śrub, 4 szt, - 630 zł, 195x70xR15C, 4 szt, - 470 zł, 195/65 
R15, do BMW. na 5 śrub. 4 szt. - 250 zł. 215/65 R16,8 sztuk 
• 140 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
OPONY 195/15, do busa, 4 szt., stan idealny, - 600 zł. Strze
gom, tel. 074/855-72-23,0605/04-98-23.
OPONY używane, 13"-17" - od 35 zł/szt. Szymanów, gm.
Dobromierz, tel. 074/858-67-98
OPONY używane, 13", 15", stan b. dobry, gwarancja - od 35
zł/szt. Wiązów, tel. 0605/05-93-66
OPONY używane, 385/65Rx22,5, bieżnikowane, 8 szt. - 510
z/szt., 12,5x20, prawie nowe -180 z/szt., 285x60Rx19,5, 5
szt. - 250 z/szt. Woczyn, tel. 0604/83-66-07
OPONY używane - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/63-65-22
OPONY 155/70/R13, stan dobry, - 50 zł. Wrocław, tel.
071/354-21-43
OPONY 185/65/14R, 185/60/R14,195/60/R14,175/65/R14, 
175/65/13R, 185/65/13R, 4 szt., stan dobry, - 200 zł. Wro
cław. tel. 0601/88-32-87
OPONY kompl. 14x165, bezdętkowe, do Opla Kadetta, • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/793-48-89 
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stań b. 
dóbry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel.' 
071/351̂ -87 w godz. .9-17 ?
QP($ft 205x60x13,2 szt. Wrocłâ  te].06gV95-16-78, ; ’/

OPONY 4 szt., stan b. dobry, letnie Tyfoon 165/80,13 cali -
200 zł oraz 2 szt., stan b. dobry, letnie 165/80 R13 Trayal -
100 zł. Wrocław,' teł.:06P7/40-42-95
OPONY do VW Polo, 175/85/13. Wrocław, tel. 071/351-78-18
OPONY 670 x 13 C 10 PR, do Mercedesa 206, z felgami,
mogą być do Multicara, bieżnik 50-60%. Zgorzelec, tel.
075/775-11-73
OPONY 155x13,4 szL kpi., stan b. dobry, - 200 zł. Zielona 
Góra, tel. 0501/31-23-00 -
OPONY bogaty wybór, felgi aluminiowe • od 25 zł/szt. Złoto
ryja, tel. 076/878-29-13,074/878-51-96 
OPONY motocyklowe: 17x180, 17x120, 17x150, 16x140, 
19x21, 21, 18, w cenie od 15 zł/szt. Złotoryja, tel. 
0605/58-82-84
OPONY BARUM 195 x 50 x 15, fabrycznie nowe, 2 lub 4 szt.
-190 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/29-21-51
OPONY BRIDGESTONE 205x70x15,4 szt., wielosezonowe,
stan dobry, do busa, - 200 zł. Bolesławiec, tel. 0606/83-00-27
OPONY BRIDGESTONE POTENZARE 88,185 65/14,2 szt.
-120 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
OPONY CONTINENTAL CONTI ECOCONTACT 205/60 R15
91V, 4 szt. - 250 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
OPONY CONTINENTAL oraz inne, 13,14,15,16" i inne, stan
idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zł. Wrocław, tel.
071/349-27-83
OPONY DĘBICA 185 R14", 2 szt., nowe -170 zł/szt. Oleśni
ca, tel. 071/398-35-38
OPONY DĘBICA używane, 145/70 R13,4szt. - po 15 zł, 1 
szt. nowa - 45 zł. Wrocław, tel. 071/321-83-66,0602/68-40-76 
OPONY DĘBICA PRESTO+ rozm. 185/60 R14", półroczne, 
4 szt., stan b. dobry - 55 zł/szt. Wrocław, tel. 071/338-27-62 
po godz. 19, Paweł
OPONY DUNLOP SPORT. 205/55 R16,2 szt. -130 zł. Jawor, 
tel. 0602/30-44-26
OPONY DUNLOP 265x75 R15. stan b. dobry, do sam. tere
nowego, • 800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-11 w 
godz. 9-19
OPONY DUNLOP 265/35/18, 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
OPONY DUNLOP SPORT 205/60/15, kpi. - 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
OPONY FIRESTONE 175x65x14, letnie, fabrycznie nowe, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0606/27-22-13 
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15,2 szt., stan dobry - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FULDA175/70/13, bieżnik 8.5 mm, z montażem, stan 
idealny - 400 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
OPONY GOODYEAR 195/65 R15 NCT 3, bieżnik 6 mm, 4 szt 
- 250 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
OPONY GOODYEAR 175/70 R13,4 sztuki, -150 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-33-20
OPONY GOODYEAR 165 x 65 x R14, 4 szt. - 210 zł oraz 
KORMORAN 185 x 70 x R13, 2 szt. - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/316̂ 51-67
OPONY KUMHO, 1998 r. 14", 4 szt., do Daewoo Ląnos, uży
wane 1 sezon. Jelenia Góra, tel. 0501/29-76-92 
OPONY MASTERKRAFT 205/60/14, 2 szt., nowe - 400 zł, 
1400/20, 1 szt., wzór jodełka' • 100 zł. Lądek Zdrój, tel. 
0504/79-51-57
OPONY MICHELIN do koparko-ładowarki, 15,5/80/20. Hen
ryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
OPONY MICHELIN PILOT 205/50 R16 87 W, 4 szt. - 240 zł 
oraz MICHELIN ENERGY 185/65 R14,2 szt. -120 zł. Jawor, 
tel. 0602/30-44-26 • • * :.. ..
OPONY MICHELIN ALPIN M+S, 165/65/14, z felgami, bież
nik 6-7 mm, 2 letnie, stan b. dobry, «■ 400 żf. Lubin, tel. 
076/847-21-62,0607/18-53-97 
OPONY MICHELIN ENERGY X GREEN165 x 70 R14, bież
nik 7 mm, letnie-100 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 075/784-22-43 
OPONY MICHELIN używane. 305/70/19.5. Oława. tel. 
071/302-86-41
OPONY MICHELIN 195 x 50 R15, bieżnik 7- mm, 2 sztuki, - 
220 zł. Piekary, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77, 
0604/42-70-15
OPONY MICHELIN 155/70/13. 4 szt, -100 zł. Sobótka, tel.
071/316-22-95,0503/79-89-94
OPONY MICHELIN 255/40/17, 2 szt. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
OPONY MICHELIN 195/65/15, 4 sżt. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15", do VW, Opla, 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane i bież
nikowane. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN PILOT HX 4 szt., rozmiar 225 x 55,x 16, 
bieżnik 6-7 mm - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/54-48-55 
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena od 
40 -100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
OPONY MOTOCYKLOWE różne rozmiary, nowe i używane. 
Ząbkowice'śląskie, tel. 0601/91-87-56 
O OPONY NOWE I UŻYWANE 12"-17", również do 

aut dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz 
felgi stalowe i aluminiowe. 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, 
t95x50x15, 225x55x16, 235x35x18, 235x35x17 
oraz inne rozmiary. Felgi aluminiowe • ceny kon
kurencyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81-20, 
071/391-11-64 01031331

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. 
071/349-40-62,071/349-47-55 (fax), 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, przystęp
ne ceny, możliwość montażu i komputerowego 
wyważenia, pełna obsługa wulkanizacyjna oraz 
prostowanie felg. Przyjmujemy indywidu.ąlne za
mówienia na każdy rodzaj opon i felg. Przy zaku
pie kpi. opon, montaż gratis! Wrocław-Leśnica, 
ul. MokrzańskalO,wylot na Lubin,, tel. 
071/349-27-83 w godz. 8-20, 0601/55-26-69 
02021821

OPONY PIRELLI P 600 225/60 R15 95V, bieżnik 7.5 mm,.2 
szt. -140 zl. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
OPONY PIRELLI 205x55x16, 4 szt, Oleśnica, teł. 
0601/72-56-81
OPONY PIRELLI wym. 175x50x13, stan różny, 4 szt. Trzebr 
nica, tel. 071/312-17-09,0602/50-80-10

OPONY PIRELLI 225x50x16, 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY PIRELU 175 x R14,4 szt., ok. 5 mm bieżnika -.240
zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67
OPONY SEMPERIT 305/75/19.5, 4 szt. Henryków, tel.
074/810-51-10,0604/44-17-69
OPONY SEMPERIT wymiar 315 x 70 x 22.5, komplet 6 sztuk,
-1.500 zł. Nowa Ruda. tel. 0607/82-58-55
OPONY SEMPERIT 155 x R13, - 120 zł. Wrocław, tel.
0602/60-82-94
OPONY SEMPERIT 2 szt., rozm. 295x80x22.5, - 400 zł (ra
zem). Złotoryja, tel. 0603/47-43-67,0503/89-13-73 
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. - 200 Zł, - 400 zł. jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
OPONY TOYO 205/14"+felgi 6J x 14 H2, - 700 ii. Św. Kata
rzyna, tel. 071/311-65-09
OPONY UNIROYAL 195/60 R14 - 2 szt. -100 zł. Jawor, tel. 
0602/30-44-26
OPONY UNIROYAL. 2000 r. 195/65 r15.4 szt.. stan bardzo 
dobry, - 300 zł. Świdnica, tel. 0606/42-47-80 
OPONY UŻYWANE 225 x 50 x 16,2 szt., 215 x 55x-16,2 szt. 
-150 zł/szt. Wiązów, tel. 0605/05-93-66 
OPONY YOKOHAMA A520 195/60 R14, letnie, kierunkowe, 
2 szt. - po 35 zł, Dunlop SP65185/65 R14,1 szt. - 40 zł, Spor- 
tiva G65H 185/65 R14,1 szt. - 40 zł (bieżnik Continental). 
Wrocław, tel. 071/357-29-84 po godz. 16,0501/41-15-45 
OPONY ZIMOWE 4 szl, Gistaret Frost 175 R14 - 200 zł. Wro
cław,' tel. 0607/40-42-95
O OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8,25 x 20, 900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11R x 22.5,315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu”: 1200 x 18, 1200 x 20, 
1500 x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe 
do aut ciężarowych, możliwość.montażu,zaku
pionych opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. Ząb
kowice Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 
074/815-40-67,0601/79-01-77 01022911

O OPONY NOWE I UŻYWANE do samochodów oso
bowy i dostawczych: 185/55 R14, 195/50 R15, 
195/65 R15,205/60 R15, 205/55 R16, 215/55 R16, 
225/40 R16,205/50 R17 i inne. Wrocław, ul. Bora 
Komorowskiego 53, tel. 071/345-47-34 w 
godz. 9-19,0501/02-60-62 81013501

O OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do 
aut osobowych i dostawczych, 12-17", Dębica, 
Olsztyn, Kleber, Micheiin i inne, 195x50xR15, 
195x55xR15, 195x60xR15, 205x50xR15,
205x55xR15, 205x60xR15, 205x65xR15,
205x45xR16, 205x50xR16, 205x55xR16,
215x55x R16, 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, LETNIE I ZIMOWE : 135x13, 
145x13,155x13, 155x70x13,165x13,165x70x13,- 
175x70x13, 165x65x13, 165x65x14,165x70x14, 
175x65x14, 175x70x14, 185x65x14, 185x70x14, 
195x60x14, 195x50x15, 195x60x15,195x65x15, 
205x65x15, 205x70x15, 225x70x15 i inne. Wro
cław, tel. 0602/42-58-23 81013001

OPRZYRZĄDOWANIE DO NAUKI JAZDY do Fiata Uno. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
ORUROWANIE do samochodów terenowych, dostawczych i 
osobowych. Wrocław, tel. 0607/48-95-76 
ORUROWANIE do Forda Transita, nowe, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0606/33-16-94
PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 żł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00 ,v
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czerwo
ne • od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-16 
PILOTY DO CENTRALNEGO ZAMKA, -120 zł. Szczytna, 
tel. 0601/62-89-58
PLANDEKA DO NACZEPY BRANDYS - 1.000 zi, stelaż -
1.000 zł, burty stalowe. Wrocław, tel. 349-23-05, 
0502/55-96-64
O PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, 

trwałe, metalowe oczka mocujące, odporne na 
temperaturę. Również pokrowce do przykrycia 
kombajnów, maszyn rolniczych i samochodów. 
Cena 4 zł/m2. Plandeki grube • 20 zł/m2. Na ży
czenie wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury 
VAT. Świdnica, tel. 074/853-72-77 01032411

PROSTOWNIK BESTER 6,12,24V, duży, 25A,l2 regulacje 
prąjlu i napięcia, - 260 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 * 
ROLETA BAGAŻNIKA do samochodów kombi, marki Opel, 
BMW, Audi, VW, Fiat,. Ford i Landa; w cenie od 250,zł/szt. j 
Namysłów, tel. 0604/89-65-56
ROLETY BAGAŻNIKA siatki grodziowe do sam. kombi, Audi* 
BMW, Fiata, Fórda. Lancii Opla, VW. Namysłów, teł. . 
0604/89-65-56
ROLETY BAGAŻNIKA siatki grodziowe, relingi do ąutkorp- 
bi, van. Trzebnica, teL -071/312-32-91
O SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALU

MINIOWYCH I STALOWYCH, 12-18",.również do 
samochodów dostawczych i ciężarowych (na za
mówienie). Felgi stalowe, w kompletach i poje
dynczo, do aut zachodnich osobowych i dostaw
czych. Sprowadzamy -felgi na indywidualne za
mówienie. Felgi aluminiowe  ̂nowe modele,
13-18", noWe i używane, do wszystkich typów 
pojazdów. PROMOCJA!. Przy zakupie kpi. opon, 
montaż gratis! Wrocław-Leśnica, ul. Mokrzań
skalO,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20, 0601/55-26-69 02021851

SIEDZENIE podwójne, do samochodu ciężarowego, • 420 zł. 
Nysa, teł. 077/435-96-09
SILNIK DEUTZ 4-cylindrowy, chłodzony powietrzem, •> 1.000 
zł. Węgorzewo, gm. Wołów, tel. 071/389-98-62 
SPOILERY fabryczne, komplet, do Forda Escorta, - 200 zł. 
Wrodaw, tel. 0600/21-48-68
SPRĘŻYNY czerwone, obniżają przód o 6 cm, tył o 3 cm, 
nowe, - 330 zł. Bolesławiec, tel. 0600/36-55-48 
SZYBERDACH uchylny, 77,5 x 39 cm, nowy, - 250 zł. Wro
cław, teł. 0602/63-65-21
SZYBERDACH szklany, uchylany, - 50 zł. Jacek, Wrodaw, 
teł. 071/353-32-56
TAKSOMETR TAXEL 03 D elektroniczny, - 250 zł. Wrodaw,
tel. 071/368-10-35 po godz. 18
TAKSOMETR TEXEL 3D ♦ kogul TAM, duży, - 327 zl. Świd-
nica, tel. 074/856-90-84 po godz. 16
WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry. * 150
zł. Wrocław, tel 071/341-28-92
ZBIORNIKI GAZU PROPAN BUTAN używane, cylindryczne,
poj. od 50 do 651, kpi. dokumentacja • 100 zł/szt. Oława, tet
071/303-08-93
ŻARÓWKI PHILIPS ksenonowe -160 zł/szt. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
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KUPIĘ  
SAMOCHÓD

O „ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ" - całko
wicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, własny transport, fachowe doradztwo, 
auta osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze 
ceny, aktualne non-stop. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78 81012681

O „ABC-AUTO”. Jeieli chcesz dobrze sprzedać 
swój bardziej lub mniej rozbity samochód/takie 
po pożarze lub na części, zadzwoń, tel. 
071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport oczy
wiście gratis. Wrocław 01031031 

O 0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po 
wypadku. Natychmiastowa wypłata gotówki, 
transport gratis - wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81012711

O ALFA ROMEO, FIAT PUNTO, TIPO, SEICENTO, CI
NOUECENTO, BMW, Mercedes, Ford Fiesta, Mon
deo, Escort, Ka, Daewoo, Peugeot 206,406,407, 
Renault Clio, Megane, Laguna, Scenic, Kangoo, 
Seat Leon, Toledo, Ibiza, Cordoba, Toyota, Maz
da, Honda, Opel Corsa, Astra, Vectra, Omega, 
Agila, Kadett, Audi A6, A8,100 C4,80, VW Polo, 
Golf, Transporter, T4, Passat I wszystkie inne, po. 
wypadku lub do remontu,, takie całe, poniżej 
ceny giełd. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 

-0603/23-45-49 8HK3031- '
AUDI, diesel kompletna dokumentacja - do 9.000 zł. Śrem, 
woj. poznańskie, tel.' 0606/48-94-21 
AUDI uszkodzony. Wrocław, tel. 0609/02-67-37 
AUDI B3, B4, C4 może być uszkodzony, niekompletny, w roz
liczeniu BMW 324, diesel, stan dobry. Zielóna Góra, tel. 
068/325-04-69
AUDI, 1980/84 r. na białych tablicach. Czerna, tel. 
0605/63-13-45
AUD1100,1983/88 r. .cygaro', na białych tablicach. Szklar
ska Poręba, tel. 0609/63-96-19

C u ń i w e r -a u k D

KAŻDEGO'

F IA T A  1 2 6  p

ko T Ó W K A  W 2 0 § jfN . ,
ZADZWOŃ

* Najwięcej płacimy J  Wrocław
* Posiadamy własny transport Tel/Fai 071342-62-64
* Skupujemy FIATY z całej Polski Lub 0501 403-135
* Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

KUPIĘ KAŻDEGO J
FIATA 126 p , CINOUECENTO, § 

SKODĘ FAVORIT §
z lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzonego

, Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 .

AUD1100,1985/90 r., diesel .cygaro", na białych tablicach 
lub bez prawa rejestracji, stan dobry. Opole, tel. 0607/19-90-88 
AUD1100 .cygaro', 1989/90 r., diesel może być uszkodzony, 
na zachodnich tablicach, do 1.500 DEM. Brzeg, tel. 
077/415-96-48
AUD1100,200,2200 ccm,, 2300 turbo na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 071/346-66-21 wieczorem 
AUbl 100,200,1984/92 r., 2200 ccm,, 2300 na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 071/346-66-21,0600/87-27-38 
AUDI 80 B3,1800 ccm, diesel na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 071/784-35-18
AUDI 80,1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzonym 
lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
AUDI A4,1900 ccm, TDI do remontu blacharki, za ok. 20.000 
zł. „ tel. 0502/36-45-34
AUDI A6, 1996/97 r. cały lub lekko uszkodzony. Lubin, tel. 
0607/21-96-78
BMW 316, 320, 1983-89 r. kompletnie zniszczone, z kom
pletną dokumentacją. Zielona Góra, tel. 068/320-00-98 
O BMW 318, 320, 323, 324, 325 i, M-3 na białych 

tablicach, w b. dobrym stanie lub po 1988 r., 
uszkodzone, na części., tel. 0503/90-55-84, 
0503/30-90-88 81012961

BMW 524, 1988/90 r., turbo D 2400-2500 ccm, na białych 
tablicach lub bez dokumentacji, może być lekko uszk., spraw
ny. 'Jelenia Góra, tel. 0501/62-45-45 
BMW 525,1992 r. - do 20.000 zł. Opole. tel. 077/457-04-84, 
0608/16-25-66
BMW 525 TDS, 1992/94 r. klimatyzacja, może być uszkodzo
ny lub do sprowadzenia. Rawicz, tel. 0604/90-76-57 
CHEVROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET CAMARO amerykański, z dużym silnikiem, nie
typowy, możebyć uszkodzony. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
CITROEN AX, 1987/90 r., 1100 ccm, benzyna może być roz
bity, z ważnym przeglądem, w cenie do 2.500 zł. Świdnica, 
tel. 0607/53-59-86
CITROEN AX, 1990 r. do remontu, rozbity. Wrocław, tel. 
0608/35-72-09
CITROEN BERLINGO od 1998 r. lub Peugota Partnera, Re
nault Kangoo, I właściciel, 5-osobowy, bez wypadku, drzwi 
boczne. Nowa Ruda, tel. 074/872-23-26 
CITROEN BERLINGO, 1999 r., diesel kupiony W salonie w 
Polsce, bez wypadku. Wrocław,, tel. 0609/49-96-29 
CITROEN SAXO, 1996/97 r., 1500 ccm, diesel, z małym prze
biegiem, 5-drzwiowy, bez wypadku.., tel. 0602/43-35-67 
CITROEN XANTIA II, 1997/98 r., turbo D może być lekko 
uszkodzony. Wrocław, tel. 0606/99-37-12 
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 zł. Zbąszynek, 
tel. 068/384-97-09
CITROEN XSARA, 1998,99 r., diesel bezwypadkowy,
5-drzwiowy, w b. dobrym stanie, • 30.000 zł. Żagań, tel. 
068/478-39-73
CITROEN XSARA, 1998/00 r., 1900 ccm, diesel klimatyza
cja, może być lekko uszkodzony. Oława, tel. 0603/54-21-74 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998/99 r.. Opole. tel. 
077/457-04-84
DAEWOO LEGANZA, 2000 ccm uszkodzony, po wypadku 
lub kradzieży. Żary, tel. 068/374-26-28 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
2000 z homologacją na ciężarowy, faktura VAT • do 25.000 zł, 
2 szt. (na firmę), musi być stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0606/14-35-99
DAEWOO TICO, 1996/00 r., 800 ccm, Pb/ bez wypadku, chęt
nie od I właściciela. Złoty Stok, tel. 074/817-54-16 
DAIHATSU CHARADE, 1984/87 r., 1000 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 125P, POLONEZ z okolic Jaworzyny Śl., do 100 zł. po

mogę wyrejestrować. Jaworzyna śl., gm. Czechy, tel. 
0603/50-53-68
FIAT 125p w zamian za wyrejestrowanie. Wrocław, teł. 
0608/16-25-78
FIAT 126p po 1986 r., może być do remontu. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-39-48
RAT 126p, 650 ccm może być do poprawek lakierniczych, 
powyżej 1990 r. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-55 ,
FIAT 126p rocznik i stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p do 1998 r., stan obojętny, w rozsądnej cenie.
Świebodzice, tel. 074/854-36-50
FIAT 126p może być do remontu. Wrocław, tel. 071/344-42-42,
0608/75-16-34
FIAT 126p po wypadku lub do remontu, w rozsądnej cenie. 
Wrocław, tel. 0605/82-49-57
FIAT 126p BIS na części lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/373-90-73,0501/94-75-25 
FIAT 126p, 1986 r. do 1.100 zł. Jawor, tel. 075/741-30-42 
FIAT 126p, 1987/90 r. do remontu lub poprawek lakierniczych. 
Siedlce, tel. 076/302-90-10
FIAT 126p, 1988/91 r.. Gajków, tel. 071/318-52-66. 
0603/34-42-31
FIAT 126p, 1989/91 r. stan b. dobry, od I właściciela. Strzelin, 
tel. 0601/73-00-95
FIAT 126p, 1990/00 r.. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95
FIAT 131,132,2500 ccm, diesel może być blacharka do re
montu, wyrejestrowany, po wypadku, sprawny silnik. Oleśni
ca. tel. 0601/89-14-34
FIAT 132 w całości lub na części, uszkodzony, skorodowany, 
w cenie do 500 zł. Ścinawka średnia, tel. 0603/97-66-21 
FIAT BRAVO, 1998,99 r., diesel bezwypadkowy, 5-drzwiowy, 
w b. dobrym stanie, • 30.000 zł. Żagań. tel. 068/478-39-73 
O FIAT CINOUECENTO o poj. 700-900 ccm tub Fia

ta Uno, o poj. 1000 ccm, 5-drzwiowy. Świebodzi
ce, tel. 074/854-55-80,0607/83-71-95 84018011 

FIAT CINOUECENTO uszkodzony lub po wypadku, do 6.000 
zł. Legnica, tel. 076/857-00-14.0609/25-24-77 
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm bez wypadku, chętnie od I 
właściciela, po 1995 r. Mieroszów, tel. 074/845-14-21 
FIAT CINOUECENTO po 1995 r., uszkodzony lub cały. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT CINOUECENTO może być lekko uszkodzony, w cenie 
do 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/366-14-70 
FIAT CINOUECENTO lub inny mały samochód, w dobrej ce
nie. Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
FIAT CINOUECENTO, 1994/98 r. 700, 900 ccm, Pb/, bez 
wypadku. Kłodzko, tel. 074/817-54-18 
FIAT CINOUECENTO, 126P EL, 1994/97 r. zadbane, w roz
sądnej cenie lub lekko uszkodzone, zarejestrowane. Wrocław, 
tel. 071/361-30-79 po godz. 20,0603/21-18-41 
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blachar- 
sko-lakiemiczych. Wrocław, tel. 0608/77-97-09 
FIAT CROMA, 1991/94 r., turbo D, poj. 2000-2500 ccm, na 
białych tablicach, w b. dobrym stanie technicznym. Wrocław, 
tel. 071/353-83-28,0608/42-37-93 
FIAT DOBLO, 2001 r. po wypadku. Oleśnica, teł. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
FIAT FIORINO, 1985/90 r., diesel na białych tablicach. Pod
górzyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/25-30-16 
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, 1000 ccm, FIRE na białych tablicach. Legnica, 
tel. 0605/31-07-30
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wyma
gający remontu blacharki, z ok. Wrocławia/do 2.500 zł, pilne. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
FIAT PANDA. 1988 r. do 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/366-14-70 
FIAT PANDA, 1989/93 r. stan b. dobry, bez wypadku, bez 
korozji. Wrocław, tel. 071/345-04-31 do godz. 14 
FIAT PUNTO bez wypadku, z salonu, 5-drzwiowy.Xamieniec 
Ząbk., tel. 0608/47-58-97 .
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
FIAT PUNTO, 1987 r., 1200-1400 ccm, pełna dokumentacja, 
bez wypadku, stan idealny. Miękinia, tel. 071/317-83-65 
FIAT REGATA w całości lub na części, uszkodzony, skorodo
wany, w cenie do 500 zł. Ścinawka Średnia, tel. 0603/97-66-21 
RAT REGATA, 1986/88 r., diesel 1700-1900 ccm, zadbany, 
w cenie do 4.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-11-97 
po godz. 20
FIAT REGATA KOMBI, 1988/90 r., diesel na białych tablicach, 
do 1.700 zł. Zielona Góra, tel. 0607/74-58-01 
FIAT SEICENTO po 1995 r., uszkodzony lub cały. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
FIAT SEICENTO, 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37 
FIATTEMPRA, 2000 ccm na białych tablicach, może być bez 
prawa rejestracji i z uszkodzonym tyłem. Trzebnica, tel. 
071/312-88-48,0605/25-29-49 
FIAT TEMPRA, 1991/92 r. na białych tablicach. Dolsk, woj. 
poznańskie, tel. 0607/04-56-67 
FIAT TEMPRA, 1991/95 r., 1900 ccm, turbo D na części, na 
białych tablicach - do 1500 DEM. Góra, tel. 0601/05-81-98 
FIAT UNO bez wypadku, z salonu, 5-drzwiowy. Kamieniec 

, Ząbk., tel. 0608/47-58-97 
RAT UNO po 1993 r., może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78

FIAT UNO po 1989 r., nie biały, w cenie do 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/366-14-70
FIAT UNO, 1990/94 r. w dobrym stanie, 5-drzwiowy, z silni
kiem o małej poj., zdecydowanie. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
FORD AEROSTAR. 1990/95 r„ 3000 ccm w całości lub na 
części, lub na białych tablicach. Zielona Góra, tel. 
068/323-85-08 lub, 0603/62-85-54 
FORD ESCORT FIESTA f inne osobowe i dostawcze, do ma
łych napraw, w całości lub na częśći. Lwówek śl., tel. 
0608/34-51-30
FORD ESCORT, 1600 ccm, 1600, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, do 89 r., najlepiej niebieski metalic, kpi. dokumentacja, 
na białych tablicach. Poznań, tel. 0607/19-92-70 
FORD ESCORT Fiesta, uszkodzony, rozbity lub inne propo- 
zycje. Świdnica, tel. 074/858-99-67. 0606/12-99-22 
FORD ESCORT, 1800 ccm, 16V od 91 r., szyberdach, na bia
łych tablicach - ok. 1500 DM. Zielona Góra, tel. 0603/62-78-62 
FORD ESCORT, 1980/85 r., 1600 ccm, diesel na białych ta
blicach. Karpacz, tel. 0607/65-59-61 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, 3-drzwiowy, w 
b. dobrym stanie, na białych tablicach, zdecydowanie. Choj
nów, tel. 0603/03-31-45
FORD ESCORT, 1988 r. 1.4,1.6 i, bez prawa rejestracji, stan 
b. dobry, do 1.500 zł. Wrocław, tel. 0606/89-51-65 
FORD ESCORT, 1990/91 r. o poj. 1400-1600 ccm, na białych 
tablicach, bez prawa rejestracji, w cenie do 1.000 DEM. Lesz
no, tel. 0607/74-62-48
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel na białych 
tablicach lub bez prawa rejestracji, • 2.000 zł. Włocławek, teł. 
0604/64-38-91
FORD ESCORT, 1991/93 r., 1800 ccm, diesel stan b. dobry,
5-drzwiowy, oprócz białego, na białych tablicach. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-72
FORD ESCORT, 1993/96 r. z silnikiem o poj. do 1600 ccm, 
może być do sprowadzenia. Zielona Góra, tel. 068/324-74-84 
FORD FIESTA, 1300 ccm 5-drzwiowy, na części. Wrocław, 
tel. 071/353-66-93
FORD FIESTA, 1200 ccm w cenie do 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-83-27,0501/95-20-14 
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do re
montu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, teł. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD FIESTA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel zniszczony lub 
rozbity, może być składak, bez silnika. Kluczbork, tel. 
077/418-81-87
FORD FOCUS lub Opel Astra II, 5-drzwiowy, klimatyzacja. 
Gozdnica, tel. 068/360-10-16
FORD MONDEO KOMBI, TDi Renault Laguna, Opel Astra II, 
dobrze wyposażony, może być lekko uszkodzony, 1997 r. i 
młodsze. Wrocław, tel. 071/317-86-18,0603/38-15-70 
FORD MONDEO. 1993/95 r„ 1800 ccm. turbo D. bez wypad
ku, pełne wyposażenie, nie kombi, do sprowadzenia. Gubin, 
tel. 068/359-82-02,0606/68-53-43 
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, teł. 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, ESCORT, 1998,99 r., diesel bezwypadko
wy, 5-drzwiowy, w b. dobrym stanie, - 30.000 zł. Żagań, tel. 
068/478-39-73
FORD ORION, 1987/88 r. po wypadku, mocno uszkodzony. 
Krotoszyn, tel. 0608/40-03-01
FORD SCORPIO, 1985/88 r., diesel. Gostyń, woj. leszczyń
skie, tel. 0602/81-43-13
FORD SCORPIO, 1992/94 r. kombi lub sedan, 2.0i 16V albo
2.4-2.9i V6, zarejestrowany w Polsce, po wypadku. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA. 1.6,2.0 w b. dobrym stanie, chętnie KOMBI, 
do 3.000 zł, zdecydowanie (2 lub 3 raty) albo inne propozy
cje. Kępno. tel. 062/791-11-74 
FORD SIERRA, diesel na białych tablicach. Wrocław, tel. 

> 0603/08-86-75 
FORD TAUNUS od 1980 r., może być bez dokumentacji, w 
dobrym stanie, na zachodnich tablicach, tanio. Zielona Góra, 
tel. 0609/42-57-01
FORD TRANSIT 9 miejsc, minimalnie 1990 r, w rozliczeniu 
BMW 520i 24V, z 1991 r. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-92-08, 
0502/37-38-91
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel z lat 95/98, 9-osobowy, 
dam w rozliczeniu Opla Omeg) z 1986 r. 2000 ccm + dopata. 
Opole, tel. 0605/38-95-69
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony, 
po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wrodaw, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel na białych tablicach. 
., tel. 0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3.51 (całk. masa). Wrocław, 
tel. 349-27-14

FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak,.na białych tabli- 
: caoh lub̂ rej; *w Polsce*.po’ wypadku. Wrocław,- teł-/ 
'0604/68-.ri-9Ł̂  ^r.^ | T~.
FOfJD Tfó$ł$fwT1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarejestrowa
ny,-techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel.. 076/722-90-43t 
0606/14-33-94 '
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej.
w kraju. Wrocław, tel 071/349-27-14
GAZ 69 stan dobry lub do remontu. Wrocław, tel.
0607/48-98-04.
HANOMAG F 35 D, 1971/73 r. na części, może być bez silni
ka i prawa rejestracji, Kpi. kabina. Zgorzelec, tel. 
075/775-11-73
HONDA CRX, 1990 r. mocno rozbity, zarejestrowany. Wro
cław, tel. 0503/94-96-53 :
HONDA LEGEND, 1990 r. w caości lub na części. Wrocław, 
tel. 0601/44-99-18,071/349-25-28 
JELCZ do remontu lub na części. Kochlice, tel. 076/857-02-45 
LADA 2106 na części, uszkodzony lub do remontu kapitalne
go. Wołów, tel: 071/389-35-24
LADA 2104 może być do remontu. Wrocław, tel.
071/344-42-42,0608/75-16-34
LADA na białych tablicach, w dobrym stanie. Wrocław, tel.
0608/33-89-68
LUBLIN • do 10.000 zł. Świerczyna, gm. Osieczna, tel. 
065/535-06-55
LUBLIN BUS może być do niedużych poprawek, powyżej
1990 r. Wałbrzych, tel. 0606/50-99-68
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel.
0601/80-99-18
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
MATRA BAGHEERA kompletny w obojętnym stanie, bez pra
wa rejestracji. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
MAZDA 323 F, 1990/92 r., 1800 ccm, benzyna mocno uszkô  
dzony, po spaleniu, kompletna dokumentacja, 5-drzwiowy.' 
Strzegom, tel. 0606/11-03-76
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, turbo D na białych tablicach 
- 2.500 DEM. Bolesławiec, tel. 0600/27-86-05 
MERCEDES 126 z dużą poj. silnika. Głogów, tel. 
0600/41-16-63
MERCEDES, diesel kompletna dokumentacja • do 9.000 zł. 
Śrem, woj. poznańskie, tel. 0606/48-94-21 
MERCEDES 123,1979/82 r., diesel zadbany. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0602/81-43-13 
MERCEDES 123? 1980/82 r. 220 lub 240, kolor obojętny; na 
białych tablicach - do 1.000 DEM. Wrocław, tel. 0601/19-44-86 
MERCEDES 123,124,1982/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
MERCEDES 124,1985/89 r. po wypadku lub spaleniu, zare
jestrowany. Wrocław, tel. 0601/73-82-10 
MERCEDES 124 KOMBI, 1989/93 r. uszkodzony, kpi. doku
mentacja. Leszno, teL 0607/09-85-14 
MERCEDES 126 automatic • do 18.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-57-80,0603/10-20-10

O OPEL ASTRA SEDAN lub Opla Corsę, kupiony w 
Polsce, od Twlaściciela. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84018001

OPEL ASTRA rozbity. Wrócław.-tel. 0503/13-45-17 
OPEL ASTRA uszkodzony. Wrocław, tel. 0609/02-67-37 
OPEL ASTRA, 1992/94 r. na części. Namysłów, tel. 
077/410-49-10,0602/43-09-41 
OPEL ASTRA, 1993/95 r„ 1600 ccm. Brzeg, tel. 
0606/89-35-59
OPEL ASTRA, 1993/96 r. z silnikiem o poj. do 1600 ccm; może 
być do sprowadzenia. Zielona Góra, tel. 068/324-74-84 
OPEL ASTRA II, 1998/00 r., diesel lub zamienię na Forda 
Escorta 1.616V, z 1993 r.. Żary, tel. 068/374-37-64 
OPEL CALIBRA, MERCEDES 124 może być uszkodzony. 
Oleśnica, tel. 0607/56-13-98 
OPEL CORSA uszkodzony. Wrocław, tel. 0609/02-67-37 
OPEL CORSA, 1200 ccm w cenie do 7.000 zl. Wrocław, tel. 
071/329-83-27,0501/95-20-14 
OPEL CORSA, 1987/89 r. 1200 lub 1300 ccm, rozbity, do re
montu, w cenie ok. 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-26-28, 
0605/93-31-66
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, zare
jestrowany w kraju, z pełną dokumentacją. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08,0502/54-08-12 |
OPEL CORSA, 1996 r.. 1200 ccm, 1999 r., 1000 ccm, 12V,
3-drzwiowy, nowe opony, bez prawa rejestracji. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-25-21
OPEL KADETT KOMBI, 1700 ccm, diesel lub poj. 2000 ccm 
E, 5-drzwiowy. na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0502/99-42-79
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel w caości lub karoserię, po 
1985 r., może być bez dokumentacji. Wrocław, tel. 
0603/48-48-18
OPEL KADETT, 1983/92 r.. Zielona Góra, tel. 0503/77-12-69 
OPEL KADETT KOMBI, 1985/88 r., 1600 ccm, diesel na bia- 
łych tablicach. Karpacz, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT, .1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel .łezka', bez prawa 
rejestracji, 5-drzwiowy, na białych tablicach • do 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/93-65-69
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1600 ccm złoty metalik, 3-drzwio
wy, na zachodnich tablicach, w b. dobrym stanie. Chojnów, 
tel. 0604/7*81-96
OPEL KADETT, 1989/91 r., diesel rozbity lub spalony, z kom
pletną dokumentacją. Lubin, tel. 076/847-65-43, 
0503/67-11-28
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA SEDAN, 1991/93 r., 2000 ccm wersja CD lub 
Diamond, na białych tablicach. Wrocław, tel. 071/341-65-44. 
0502/96-51-22
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MERCEDES 126, 1983 r. mocno rozbity, zarejestrowany. 
Wrocław, tel. 0501/93-11-35
MERCEDES 190 całe wnętrze, tapicerki + fotel. Lipiny, gm. 
Nowa Sól, teł. 068/388-60-18,0607/65-57-99 
MERCEDES 200 123 D, 1979-84 r., 2000 ccm w bardzo do
brym stanie, zadbany. Dzierżoniów, tel. 074/831-19-15 
MERCEDES 200,240,300,1980/82 r. uszkodzony, skorodo
wany, może być z uszkodzonym silnikiem, zarejestrowany w 
Polsce. Wrocław, tel. 0604/77-78-48 
MERCEDES 207 D może być do remontu, stan obojętny. Góra, 
tel. 065/544-62-77
MERCEDES 207,208 D, 1980/94 r., 2400 ccm może być do 
remontu, do 17.000 zł. Leszno, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207,208,210 BUS na części, może być do re
montu, po wypadku. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 
0607/15-05-84
MERCEDES 207,307.1980/93 r.. 2400 ccm, diesel może być 
do remontu, w cenie do 18.000 zł. Leszno, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 300124 D. Opole, tel. 0608/74-93-31 
MERCEDES 306D na części, może być bez silnika, z kpi. 
kabiną, bez prawa rejestracji. Zgorzelec, tel. 075/775-11-73 . 
MERCEDES 310 D może być do remontu, stan obojętny. Góra, 
tel. 065/544-62-77
MERCEDES 310 w całości lub na części. Wrocław, tel. 

.0602/23-66-39
MERCEDES 406 407,508, dopuszczalny ciężar całk. do 3.5 
t, stan dobry lub do remontu. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-61-13,0603/39-69-31 
MERCEDES 407 D może być do remontu, stan obojętny. Góra, 
tel. 065/544-62-77
MERCEDES 410 D może być do remontu, stan obojętny. Góra, 
tel. 065/544-62-77
MERCEDES 408,508,608 maks. długi, od 1978 r., kontener
lub blaszak, zarejestrowany, techn. sprawny. Wrocław, tel.
071/786-78-51,0607/18-20-59
MERCEDES C-CLASSE, 1993 r. z bogatym wyposażeniem,
w rozliczeniu Mercedes 220 124 e, 1993 rok. Wrocław, tel.
0605/32-41-41
MERCEDES SPRINTER 312 do sprowadzenia z Niemiec.
Budziechów, tel. 0603/60-38-57
MITSUBISHI COLT, 1980/84 r. nie zarejestrowany w kraju,
na białych tablicach, stan blacharki b. dobry. Wałbrzych, tel,
0607/82-40-67
MITSUBISHI ECLIPSE może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
MOSKWICZ ALEKO bez prawa rejestracji, na części, pilnie. 
., tel. 0502/04-60-92
NISSAN 200 SX, 1990/91 r.. na raty, manualna skrzynia b., 
chętnie od kobiety do 10.000 zł. Żary, tel. 0602/82-91-58 
NISSAN 200 SX, 1990/92 r„ 1800 ccm, turbo E, nie automa
tic, do 1.000 DEM. Żary, tel. 0602/82-91-58 
NISSAN 300 ZX, Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
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 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel oraz Mercedesa 123 lub 
Renault 9,11, całe na zachodnich tablicach oraz busa Mer
cedesa 207, 307 lub VW Lt, na zachodnich tablicach lub do 
remontu. Bolesławiec,.tel. 0604/69-58-47 
NISSAN SUNNY KOMBI B-11,1986 r. może być uszkodzony 
silnik, stan karoserii dobry, bez prawa rejestracji. Kępno, tel. 
062/782-29-75
NISSAN SUNNY, 1991/93 r. 5-drzwiowy, diesel lub 1.4 ben
zyna. Wrocław, tel. 0601/55-27-38 
OPEL AGILA, 2001 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49

OPEL REKORD, 1983/86 r., 2000 ccm, benzyna w dobrym 
stanie, na zachodpich tablicach, do 1.500 zł. Lubin, tel. 
0601/79-22-69
OPEL REKORD, 1986/87 r„ 2000 ccm, wtrysk na zachod
nich tablicach. Legnica, tel. 0606/57-34-47 
OPEL VECTRA Kadett, uszkodzony, rozbity lub inne propo
zycje. Świdnica, tel. 074/858-99-67.0606/12-99-22 
OPEL VECTRA z klimatyzacją, ABS, 4-drzwiowy lub kombi. 
Wrocław, tel. 0602/58-64-92
OPEL VECTRA może być lekko uszkodzony. Wrocław, tel. 
0606/99-37-12
OPEL YECTRA uszkodzony. Wtodaw, teł. 0609/02-67-37 
OPEL VECTRA A, 1988/95 r. na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 0503/79-99-02.0609/02-67-37 .
OPEL VECTRA, 1990/95 r. stan obojętny. Prusice k. Trzebni
cy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
OPEL VECTRA, 1991/93 r. rozbity lub po spaleniu, do 400 zł. 
Krapkowice, tel. 0502/22-12-59 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 100 tys. km. benzyna do 
2200 ccm, nie biały, homologacja na ciężarowy, kupiony w 
salonie, bez wypadku, serwisowany, zadbany - do 35.00izł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
PEUGEOT 205,1200 ccm w cenie do 7.000 zi. Wrocław, tel. 
071/329-83-27,0501/95-20-14 
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96 .
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, .tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205,1984/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
PEUGEOT 205,1988/91 r., 1900 ccm, diesel rejestrowany w 
kraju, stan obojętny, może być po wypadku, odbiór własny. 
Strzelin, tel. 0605/45-57-61
PEUGEOT 206, 406,1997/01 r. po wypadku. Oleśnica, teł.
071/314-33-73,0603/23-45-49
PEUGEOT 306, 406, 1998/99 r., diesel bezwypadkowy.
5-drżwiowy, w b. dobrym stanie, - 30.000 zł. Żagań, tel.
068/478-39-73
PEUGEOT 406 może być lekko uszkodzony. Wrocław, tel. 
0606/99-37-12
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 J5 na białych tablicach, do remontu lub na częśd. 
Wrodaw, tel. 0503/79-99-02,0609/02-67-37 
PEUGEOT PARTNER, 1999 r.,’ diesel kupiony ŵsalonie w 
Polsce, bez wypadku. Wrodaw, tel. 0609/49-96-29 
PLYMONT VOYAGER, 1991/95 r„ 2500 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Złotoryja, tel. 0605/85-58-00 
POLONEZ po wypadku lub do remontu, w rozsądnej cenie. 
Wrodaw, tel. 0605/82-49-57
POLONEZ, 1987/95 r. najchętniej z insL gazową. Wrodaw, 
tel. 316-12-65,0608/59-23-54
POLONEZ, 1989/95 r. może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ ATU PLUS bez prawa rejestracji, na części. Wro
daw, tel. 0607/42-55-19
POLONEZ CARO po 1993 r. Wrodaw, tel. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, 1990/98 r. w dobrym stanie lub do remon
tu, z inst. gazową lub bez. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego femontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrodaw, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
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POLONEZ CARO, 1994/96 r., bez prawa rejestracji, stan do
bry. Milicz, tel. 0503/08-10-89
POLONEZ CARO, 1994/96 r. z instalacją gazową, hakle, może 
być uszkodzony - do 400 zł. Oława, teł. 071/303-07-78 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
O POLONEZ CARO, ATU, 1993/00 r. w dobrym sta- 

nie. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 84017971

POLONEZ TRUCK instalacja gazowa, plastikowa obudowa. 
Wrocław, tel. 071/345-57-44
POLONEZ TRUCK w dobrym stanie. 5-osobowy, zabudowa
ny, może być diesel. Wrocław, tel. 071/789-96-66 
POLONEZ TRUCK, 1993/95 r., diesel może być z inst. gazo
wą, W cenie do 7.000 zł. Oława, tel. 071/303-02-28, 
0607/50-49-25
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrocław, 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„ 150 tys. km 1.6 E, 1.9 D, 2- 
lub 5-osobowy, bez wypadku, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-90-43,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK, 1995 r. dł. 2.5 m. skrzyniowy. Koźmin 
Wlkp., tel. 0608/89-37-08
PONTIAC FIREBIRD amerykański, z dużym silnikiem, niety
powy, może być uszkodzony. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
PONTIAC TRANS AM amerykański, z dużym silnikiem, nie
typowy, może być uszkodzony. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
PORSCHE 924, 911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel, 0502/50-86-13
RENAULT 19 po wypadku, zniszczony, zarejestrowany w kra
ju. Lubin, tel. 076/847-6543,0503/67-11-28 
RENAULT 19,1989/90 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy, na 
białych tablicach. Nysa, tel. 0602/35-95-68 
RENAULT 19,1990 r., 1800 ccm b. mocno uszkodzony, do 
naprawy, zarejestrowany w Polsce. Wrocław, tel. 
0604/77-78-48
RENAULT 21,1990/91 r., 2000 ccm, benzyna na białych ta
blicach, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0603/10-41-47 
RENAULT 25,1985/87 r., 2100 ccm, diesel, w dobrym stanie, 
na białych tablicach. Legnica, tel. 0602/23-29-81 \
RENAULT 9,1982/88 r., 1400 ccm, 1700 techn. sprawny, do 
małych poprawek lakierniczych, bez prawa rej. Wałbrzych, 
tel. 0607/42-81-22,0605/13-20-23 
RENAULT 9, 1988 r. na części, świecie, gm. Leśna, tel. 
075/721-16-40 '
RENAULT CLIO, 1986/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel.
071/314-33-73,0603/23-45-49
RENAULT CLIO, 1992/93 r. zadbany, w rozsądnej cenie lub
lekko uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel.
071/361-30-79 po godz. 20,0603/21-18-41
RENAULT ESPACE, 1989 r. uczkodzony lub na części, z
dokumentacją. Jaszkowa, teł. 074/867-11-13 w godz. 9-12
RENAULT KANGOO, 1986/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel.
071/314-33-73,0603/23-45-49
RENAULT KANGOO, 1988 r. Peugeot Partner, Citroen Ber-
lingo, 98/2000 r., bez wypadku, boczne drzwi, Iwłaściciel, z
salonu, faktura VAT. Nowa Ruda, tel. 074/872-23-26
RENAULT LAGUNA może być lekko uszkodzony. Wrocław,
tel. 0606/99-37-12
RENAULT LAGUNA, 1986/01 r. 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, kupio
ny w salonie, bez wypadku, serwisowany, zadbany • do 35.000 
zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 - "
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998/00 r. może być mocno 
uszkodzony. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA II, 1998/00 r. mocno uszkodzony.., tel. 
0607/77-93-76
RENAULT LAGUNA, 1998/99 r. zadbany, z klimatyzacją i in
nymi dodatkami. Wrocław, tel. 071/357-40-02,0601/57-78-82 
RENAULT MEGANE. 1999/00 r., 1400 ccm 95 KM, bez wy
padku, kupiony w salonie w Polsce, najchętniej wersja RT. 
Wrocław, tel. 071/329-03-97
RENAULT MEGANE, 1999/00 r., diesel w jasnym kolorze. 
Żary: tel. 068/374-37-64
RENAULT MEGANE, 19,1900 ccm, diesel również kombi, w 
cenie do 20.000 zł (w rozliczeniu Renault 19,1993 r., diesel). 
Wrocław, tel. 0601/70-79-80
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm bordowy, na zachod
nich tablicach. Wrocław, tel. 0606/38-37-84 
RENAULT SCENIC. 1986/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/23-45-49 
RENAULT TRAFIĆ MAXI, 1988/90 r . 2100 ccm, diesel na 
białych tablicach, do 1.000 DEM. Gościkowo, gm. Świebo
dzin. tel. 0607/51-70-04
RENAULT TWINGO. 1996/97 r.. 1200 ccm w cenie ok. 12-13 
tys. zł. Kąkolewo k. Leszna, tel. 065/534-21-71.0503/69-35-84 
ROVER 200 COUPE, 1994/97 r. w idealnym stanie, na za
chodnich tablicach. Zielona Góra, tel. 0504/75-21-33 
SAAB 900,1983/92 r. do drobnych napraw lub niekompletny, 
inne propozycje. Lubsko, tel. 0503/99-83-77 
SAAB 9000,1983/92 r. do drobnych napraw lub niekomplet
ny, inne propozyqe. Lubsko, tel. 0503/99-83-77 
SAMOCHÓD wyprod. po 90 r., po wypadku, polska dokumen
tacja, różne marki. Radom, tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 
SAMOCHÓD po 1990 r., prod. niemieckiej lub francuskiej, w 
okazyjnej cenie. Wrocław, tel. 0608/02-40-26 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY BUS osobowy, po wypadku, do
wolnej marki, z kompletną dokumentacją. Wałbrzych, tel. 
0606/50-99-68
SAMOCHÓD DOSTAWCZY BUS duży, może być kontener 
lub chłodnia, na prawo jazdy kat. B. Zielona Góra, tel. 
068/321-50-58.0604/81-26-77 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY z przyczepą (zestaw samozała- 
dowczy), wysokie burty, rejestracja, stan dobry lub do remon
tu. .. tel. 071/318-61-13.0603/39-69-31 
SAMOCHÓD OSOBOWY, 1985/01 r. prod. zachodniej, po 
wypadku lub do remontu. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
SEAT ALHAMBRA, 1987/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/23-45-49 
O SEAT CORDOBA kupiony w Polsce, od I właści

ciela, w dobrym stanie. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84017981

SEAT CORDOBA, 1900 ccm, diesel - do 20.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-26-32
SEAT CORDOBA. Wrocław, tel. 0604/95-93-70
SEAT CORDOBA. 1987/01 r. po wypadku. Oleśnica, tei.
071/314-33-73.0603/23-45-49
SEAT CORDOBA, 1995 r. do 100 tys. km.,1.6 E lub 1.9 TD, w
kolorze czerwonym, zielonym albo fioletowym, bez wypadku.
Żagań, tel. 068/477-63-76

SEAT CORDOBA, 1997 r. do remontu blacharki. Wrocław, 
tel. 0501/44-86-13
SEAT IBIZA, 1200 ccm w cenie do 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-83-27,0501/95-20-14 
SEAT IBIZA, LEON, TOLEDO. 1987/01 r. po wypadku. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73.0603/23-45-49 
SEAT MARBELLA całkiem zniszczony. Legnica, tel. 
076/856-38-34
SEATTOLEDO, 1992/93 r. uszkodzony lub po spaleniu, peł
na dokumentacja. Ostrów Wlkp., tel. 0604/91-46-16 
SEATTOLEDO, 1997 r.. 60 tys. km, benzyna 1600-1800 ccm, 
nie biały, kupiony w salonie, serwisowany, od I właściciela. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
SKODA 105 - 120 może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42
SKODA 105.120,1980/85 r. w dobrym stanie, w cenie do
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-05-34 
SKODA KOMBI. 1998/99 r.. 1300 ccm, GLX przeb. do 40 tys. 
km, I właściciel, kupiona w salonie, książka serwisowa, bez 
wypadku, w cenie do 20.000 zł. płatne gotówką. Oława, tel. 
071/313-79-55.0502/5046-27 
SKODA FAVORIT po wypadku, do remontu, może być moc
no uszkodzony lub po spaleniu. Krosnowice, tel. 
074/868-53-87
SKODA FAVORFT PICK-UP. 1992 r. stan b. dobry, może być 
na białych tablicach. Żagań, tel. 0600/85-20-69 .
SKODA FAVORIT, 1992/93 r. zadbany, w rozsądnej cenie lub 
lekko uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel. 
071/361-30-79 po godz. 20,0603/21-1841 
SKODA FELICIA po wypadku, do remontu, może być mocno 
uszkodzony lub po spaleniu. Krosnowice, tel. 074/868-53-87 
SKODA FELICIA bez wypadku, z salonu. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/817-50-01
SKODA FELICIA PICK-UP, 1900 ccm, diesel bez prawa rej. 
Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
SKODA FELICIA GLX, 1998/99 r.. 1300 ccm przeb: do 40 
tys. km, nowy model, kupiona w salonie, I właściciel, książka 
serwisowa, może być kombi, płatność gotówką, bez wypad
ku, w cenie do 20.000 zł. Oława, tel. 071/313-79-55, 
0502/5046-27 całą dobę
SKODA FELICIA, 1999/00 r.. 1900 ccm, diesel nie biały, do 
40 tys. km, nie kombi, kupiony w salonie, I właściciel, bez 
wypadku, stan b. dobry, płatne gotówką, do 24.000 zł. Wro
cław, tel. 071/342-05-61
SKODA OCTAVIA 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 
SKODA OCTAVIA, 1998/99 r., 1900 ccm. TDi kupiony w sa
lonie w Polsce, bez wypadku. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
STAR do remontu lub na części. Kochlice, tel. 076/857-0245 
STAR 1142 po wypadku lub do remontu. Kielce, tel. 
0606/37-08-98
STAR 1142,742 może być do niedużych poprawek, powyżej 
1990 r. Wałbrzych, tel. 0606/50-99-68 
STARY SAMOCHÓD, 1960/70 r. lub motor, może być do re
montu albo bryczkę, wolant. Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59 
SUZUKI SAMURAI, 1992 r., 100 tys. km, 1300 ccm. • 12.000 
zł. Kraków, tel. 0501/73-68-09
TARPAN, 1985/90 r. diesel, skrzyniowy, plandeka. Nowa Sól, 
tel. 0609/27-11-65
TOYOTA COROLLA, STARLET, TERCEL lub Mazda. Hon
da, uszkodzony, po wypadku lub na białych tablicach, do 1990 
r. Świdnica, tel. 0605/83-96-80 
TOYOTA AVENSIS na części. Zielona Góra, tel. 
0607/78-08-82
TOYOTAAVENSIS, 1998/99 r.. 1900 ccm. TDi kupiony w sa
lonie w Polsce, bez wypadku. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
TOYOTA AVENSIS, 1998/99 r., 1600 ccm. 16V110 KM. Zło
toryja, tel. 076/87840-83
TOYOTA CAMRY do 1990 roku, na białych tablicach. Turek, 
tel. 063/278-00-82
TOYOTA CARINA, COROLLA, diesel kompletna dokumen
tacja • do 9.000 zł. Śrem, woj. poznańskie, tel. 0606/48-94-21 
TOYOTA CARINA E II, diesel, benzyna uszkodzony lub w 
dobrym stanie, z rejestracją lub bez. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 - 
TOYOTA HIACE, 1982 r.. Wrocław, tel. 0603/95-96-34 
TOYOTA LAND CRUISER HDJ 80 w całości lub na części. 
Wrocław, tel. 0602/23-66-39
TOYOTA YARIS, 1995/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/23-4549 
TRABANT 601,1990/91 r. zarejestrowany, z kpi. dokumen
tacją, z ważnym przeglądem, w b. dobrym stanie. Opole, tel. 
0502/8940-29
UAZ w rozliczeniu silnik VW Golfa, 1800 ccm, 130 KM. Wro
cław, tel. 0602/89-72-84
UAZ stan dobry lub do remontu. Wrocław, tel. 0607/48-98-04 
VOLVO 245,246 KOMBI do 88 r., wszystkie dodatki, na czę
ści, ńa białych tablicach. Wrocław, teL 0602/29-61-89 
VOLVO 340,1600 ccm, diesel na białych tablicach. Jarocin, 
tel. 0607/75-65-31
VW, diesel kompletna dokumentacja - do 9.000 zł. Śrem, woj. 
poznańskie, tel. 0606/48-94-21 
VW BUS T4 multivan, 1.9 TDI, do 1995 r., na białych tabli
cach, do oclenia, może być lekko uszkodzony, w rozsądnej 
cenie. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
VW CORRADO, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234 5 49 
VW GOLF II, diesel po wypadku, spalony, całkowicie do re
montu. Częstochowa, tel. 034/366-60-92 
VW GOLF IV po spaleniu lub uszkodzony, 4-drzwiowy, zare
jestrowany w kraju. Dzierżoniów, tel. 0608/77-92-49 
VW GOLF II, 1600 ccm, turbo D w dobrym stanie, po 1988 r., 
w cenie do 1400 DEM, dla ob. WNP. Wrocław, tel. 
0602/73-56-69
VW GOLF 1,1980/84 r., 1600 ccm, diesel na białych tabli
cach. Szklarska Poręba, tel. 0609/63-96-19 
VW GOLF, 1984/88 r. po wypadku, zarejestrowany w Polsce. 
Wrocław, tel. 0604/77-7848
VW GOLF II, 1984/90 r. uszkodzony, bez silnika lub z uszko
dzonym, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
VW GOLF II, III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II, III, 1984/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrodaw, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/234 5 49 
VW GOLF, 1985/90 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, może 
być rozbity lub z uszkodzonym silnikiem. Syców, tel. 
062/785-95-10 wieczorem
VW GOLF II, 1987/88 r., 1600 ccm, turbo D zarejestrowany, 
po wypadku, całkowicie zniszczony lub zamienię na Fiata 126 
Eleganta, 94 r„ zielony, oznakowany, radio + CD, blokada 
skrzyni biegów. n tel. 0607/54-83-24,0503/51-97-30

VW GOLF, 1988/01 r„ 1600 ccm, benzyna na białych tabli
cach. Bolesławiec, tel. 0607/07-6545 
VW GOLF II, 1988/91 r., diesel, turbo D zniszczony, spalony, 
kpi. dokumentacja.., tel. 0607/6443-64 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, turbo D 5-drzwiowy, na bia
łych tablicach, w przystępnej cenie. Polkowice, tel. 
076/832-05-69,0606/55-12-22
VW GOLF, 1993/94 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwiowy, stan b.' 
dobry, do 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-58-00, 
0601/56-62-98 *
VW GOLF, 1993/96 r. z silnikiem o poj. do 1600 ccm, może 
być do sprowadzenia. Zielona Góra, tel. 068/324-74-84 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, TDI, 110 KM uszkodzony, z 
klimatyzacją, ABS, z pełnym elektr. wyposażeniem. Świdni
ca, woj. dolnośląskie, tel. 0601/73-55-88 
VW GOLF IV, 1998 r., benzyna może być lekko uszkodzony, 
tanio. Jelenia Góra, tel. 0607/34-30-13 
VW GOLF IV, 1998/01 r. uszkodzony lub zlecę sprowadze
nie. Nysa, tel. 077/433-06-50
VW GOLF IV, 1999/00 r., 3 tys. km, 1600 ccm, turbo D, pełna 
el., klimatyzacja, ABS - do 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-2347
VW LT 28 Mercedes 207 D lub inny diesel, może być uszkodz., 
do remontu. Rakowice, tel. 0608/19-39-91 
VW LT 28,35.1989/96 r.. diesel zarejestrowany w kraju, stan 
dobry. Legnica, tel. 0606/11-52-64 
VW PASSAT KOMBI, 1600 ccm, TD do 1987 roku, na białych 
tablicach. Jarocin, tel. 0607/75-65-31 
VW PASSAT uszkodzony. Wrocław, tel. 0609/02-67-37 
VW PASSAT ok. 1990 r., kompletnie zniszczony, zarejestro
wany. Żary, tel. 0609/02-74-00 
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, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, teł. 
071/314-33-73,0603/23-4549 
VW PASSAT KOMBI. 1985/88 r.. diesel stan b. dobry. Biały
stok. tel. 085/732-63-67
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel z uszkodzo
nym silnikiem lub stan dobry, zarejestrowany. Zawidów, tel. 
075/778-84-66
VW PASSAT, 1988/89 r. w ciemnym kolorze, chętnie D, na 
białych tablicach lub bez dokumentacji. Legnica, tel. 
0602/12-22-73
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT SEDAN. 1988/94 r.. 1600 ccm, diesel bez pra
wa rej. • do 2.500 DEM. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39, 
077/460-73-18
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r. bez prawa rejestracji. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
VW PASSAT, 1989/90 r. zadbany, w rozsądnej cenie lub lek
ko uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel. 071/361-30-79 
pógodz. 20,0603/21-1841
VW PASSAT, 1994/96 r., TDi, bez wypadku, klimatyzacja, 
poduszka pow., ABS. Wrocław, tel. 071/345-6241 
O VW POLO CLASSIC kupiony w Polsce, od I wła

ściciela, w dobrym stanie. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84017991

VW POLO FOX, 1984-86 r.. uszkodzony. Chojnów, tel. 
076/818-12-08,0602/58-63-39 
VW POLO, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234 5 49 
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW POLO COUPE, 1991/93 r. na białych tablicach lub bez 
prawa rej., może być z uszkodzonym tyłem. Zielona Góra, 
tel. 0503/65-50-92
VW POLO FOX, 1991/94 r., 1000 ccm na części. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49 
VW POLO, 1996/98 r., 1900 ccm, diesel nie biały, do 60 tys. 
km, bez wypadku, płatne gotówką, do 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-05-61
VW POLO, 1997/98 r. od pierwszego właściciela, kupiony w 
salonie, silnik 1.4 lub 1.6. Szklarska Poręba, tel. 
0503/04-32-33
VW SCIROCCO. 1985/86 r. stan obojętny, zarejestrowany. 
Legnica, tel. 87742-12,0600/85-39-50 
VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, wyposażony, klimatyzacja, 
elektryka. Kluczbork, tel. 077/447-12-62 
VW TRANSPORTER T2, diesel do remontu kapitalnego silni
ka i blacharki. Wrocław, tel. 0603/9945-04.0603/99-99-76 
VW TRANSPORTER T2,1985 r.. diesel oszklony, rozbity, 
spalony. Wrocław, tel. 0603/99-45-04,0603/99-99-76 
VW TRANSPORTER, 1988/90 r., 1600 ccm, turbo D, oszklo
ny, 9-osobowy, na białych tablicach. Jelenia Góra, tel. 
0605/66-68-55
VW TRANSPORTER, 1989/96 r., diesel zarejestrowany w 
kraju, stan dobry. Legnica, tel. 0606/11-52-64 
VW TRANSPORTER T4,1990/91 r., 2400 ccm, diesel krótki, 
klapa tylna do góry, oszklony cały lub do połowy - do 30.000' 
zł (23.000 zł gotówką, reszta na raty przez komis). Oława, tel. 
071/313-81-88
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzony 
lub do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW TRANSPORTER T4,1991/94 r. krótki blaszak. z klapą, 
stan b. dobry, do 20.000 zł. Nowogród Bobrz., tel. 
0605/61-26-51
VW VENTO, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
VW VENTO, 1993/94 r. stan idealny. Legnica, tel. 
0601/8447-17.

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA ROME0156,1998 r.. 1800 ccm: skrzynia biegów, szy
ba przednia, szyba drzwi prawych przednich, plastiki. Wro
cław, tel. 071/346-23-39
ALFA ROMEO SPRINT, 1980-89 r.: maska i prawy błotnik. 
Zielona Góra, tel. 068/320-00-98 
AUDI CABRIO : dach miękki, może być uszkodz. Zielona 
Góra, tel. 0502/23-78-99
AUD1100,200,1986/88 r. .cygaro*: różne części. Wrocław; 
tel. 071/373-72-00,0503/1345-17 
AUDI 8 0 ,1977 r., 1600 ccm, benzyna : błotnik przedni lewy. 
Głogów, tel. 076/834-55-81
AUDI 80 B3,1990 r.: fotel kierowcy, regulowany, szara tapi
cerka. Wrocław, tel. 0600/45-98-60

AUDI 80 B4,1994 r.: felgi aluminiowe 15”, stan b. dobry. Po
lanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
AUDI A6,1996 r.: ksenony, CD + RO, części przodu, felgi 
aluminiowe, skóry i Inne. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 
AUDI B4: fotel kierowcy. Oleśnica, tel. 0605/42-16-53 
AVIA: sprężarka powietrza. Wrocław, tel. 0607/2847-15 
BMW 3 E-30 : felgi aluminiowe 15,16 lub 17”, wzmocnienie 
kielichów, lampy tylne ciemne, błotniki do M3, spoiler przed
ni, wentylator, lampy przednie czarne i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 3 E-36,1996 r., 2500 ccm, TDS: silnik kompletny, skrzy
nia biegów, instalacja, komputer. Leszno, tel. 0608/8541-72 
BMW 318 KOMBI, 1996 r., turbo D: zbiornik paliwa, felgi alu
miniowe 15*. z oponami (nowy wzór), rygiel drzwi lewych 
przednich, hak. Wrocław, tel. 0601/7842-20 
BMW 325,1996 r., TDS: silnik, skrzynia biegów, instalację + 
komputer. Leszno, tel. 0608/8541-72 
BMW 5 E-34: wentylator, zegary do M5. podłokietniki. lampy, 
maska, zderzaki, drzwi, felgi aluminiowe 17" Borbet, mecha
nizm el. szyb. Wrocław, tel. 0605/11-62-69 
BMW 520 i, 1990 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 524 td, 1985 r. : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
071/36346-94 po godz. 17,071/364-53-32 
BMW 530, 535 E-34 : przepływomierz powietrza. Wrocław, 
tel. 0609/16-67-39 po godz. 21 
BMW 7.1979/86 r.: tapicerkę (czarną lub jasną, może być 
skórzana), klimatyzację kpi., ukł. wydechowy (nowy), jńst.. 
elektryczną szyb tylnych oraz nakładkę na zderzak tylny. Lesz
no, tel. 0503/97-79-05 po godz. 14 
BMW E-30 M3: błotniki przednje i tylne, spoiler przedni, ze
gary, listwy progowe, tapicerka skórzana, felgi aluminiowe 16* 
lub 17’. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW E-30,1991 r.: listwa dolna, ścianka przednia, spoiler, 
tapicerka tylna czarna, nadkole przednie prawem, felgi alu-' 
miniowe 2 szt. (oryg.). Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
BMW E-36 COUPE, 1992/98 r.: podłużnica prawa przednia, 
maska, błotniki, lampy, zderzak, chłodnice, w całości lub na 
części, na białych tablicach. Wrocław, tel. 0503/30-90-88, 
0503/90-55-84
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 2500 ccm, wtrysk: końcówki 
drążków kierowniczych. Wrocław, tel. 0601/41 -85-88 
CHRYSLER DAYTONA, 1994 r.: kierunkowskaz przedni pra
wy, pomarańczowy lub dwa białe. Wrocław, tel. 071/325-48-28 
CHRYSLER STRATUS CABRIO, 1998 r.: wszystkie szyby z 
lewej strony, drzwi lewe, przednia szyba. Chojnów, tei. 
076/818-12-08,0602/58-63-39 
CHRYSLER VOYAGER: różne części, używane lub cały sa
mochód, po wypadku. Poznań, tel. 061/816-51-57. 
0601/72-46-69
CITROEN JUMPER. 2500 ccm, diesel lub turbo D : silnik. 
Legnica, tel. 0602/28-65-74 -
DAEWOO ESPERO: osłona silnika (dolna Iśwa), plastikowa. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
DAEWOO UNOS SX, 1999 r.,: maska przednia, błotnik i 
zderzak, reflektor i halogen prawy, wzmocnienie, pas górny i 
dolny, -1.000 zł. Włocławek, tel. 0604/64-38-91 
DAEWOO MATIZ: przednie i tylne, prawe drzwi, tylny, prawy 
botnik z kawakiem progu, tylne zawieszenie. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
DAEWOO TICO, 1999 r.,: dach, maska, błotnik prawy, szyba 

-tylna, drzwi prawe, lewe z szybami, drzwi tylne lewe, felgi. 
Wrocław, tel. 071/321-31-55
FIAT 125p : okrągłe.zegary - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 125p, 1972 r., 1300 ccm stary model, wyłącznie nowe: 
gażnik, aparat zśpłonu, pompa wody, opony diagonalne, 
przekł. kierownicy, kołpaki i pokrowiec. Wrocław, tel. 
071/357-08-91 .
RAT 126p : koło kpi. Legnica, teL 076/854-60-60 
FIAT 126p FL: siedzenia lotnicze do 50 zł. zderzaki szerokie 
do 30 zł, rozrusznik magnetyczny do 50 zł, głowica do 30 zf, 
alternator do 80 zł, resor do 10 zł, lampy do 10 zł, maska 
przednia do 20 zł. Oława, woj. wrocławskie, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów, koła, fotele lub cały sa
mochód po wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
FIAT 126p: alternator • do 80 zł. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: szerokie zderzaki, drzwi, lotnicze fotele. Wrocław, 
tel. 0607/82-9745
FIAT 126p : głowicę, alternator, rozrusznik, szeroką deskę 
rozdz., skrzynię biegów. Wrooław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p el,: drzwi prawe i lewe. Wrocław, tel. 0602/39-79-32 
FIAT 126p EL SX, 1995 r.: drzwi lewe (kpi.), zderzak przedni, 
maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, kie
runkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p EL, 1998 r.: maskę przednią, szybę przednią. 
Wrocław, tel. 0607/28-20-82
FIAT BRAVO, 1400 ccm, 12V: wałek rozrządu. Leszno, tel. 
065/571-22-88,0607/38-0040 
FIAT BRAVO, 1997 r.: błotnik tylny prawy, drzwi prawe, błot
nik przedni prawy, chłodnica oleju, pompa klimatyzacji, silnik 
o poj. 1.9 turbo D. Legnica, tel. 0609/41-6047 
FIAT CINOUECENTO : skrzynia biegów (900 ccm lub 850 
ccm sport). Wrocław, tel. 0608/27-54-92 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 704 ccm,: drzwi kpi., klapa 
tylna, kpi. szyby, przednia maska, refl., kierunkowskazy, błot
niki, zderzak przedni, fotele, tył wnętrza, tylne lampy, w rozli
czeniu dam Fiata 127, 73/82 r., po remoncie - do 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-90-54,0501/41-86-52 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.: błotniki przedniem. lampy tyl
ne, szyby uchylane, opony 145/70 R13. Wrocław, tel. 
071/316-58-50,0606/95-33-16 
FIAT DUCATO : silnik 2500 diesel. Wschowa, te|. 
0605/513-19-68
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel : silnik. Wschowa, tel, 
0605/13-19-68
FIAT PUNTO, 1999 r.: pas bezpieczeństwa, kierowcy i pra
wy tylny. Wrocław, tel. 0608/34-60-20 
FIAT PUNTO II, 1999 r. 3-drzwiowy: dach z podsufitką, szyby 
z lewej strony. Wrocław, tel. 0604/60-81-13 
FIAT TIPO, 1993 r.: reflektory, blachy przednie, elementy 
zawieszenia. Wrocław, tel. 071/351-37-87 
FIAT UNO : zderzak tylny lakierowany (ciemnoniebieski me
talic), pilnie. Opole. tel. 0502/8940-29 
FIAT UNO 45 s. 1991 r.. 1000 ccm: drzwi lewe i prawe (kolor 
biały). Wrocław, tel. 071/325-06-79 .
FIAT UNO 45 s, 1991 r.: amortyzatory przednie. Wrocław, 
tel. 071/325-06-79
FORD COUGAR: różne części. Leszno, tel. 065/571-22-88, 
0607/38-00-40
FORD ESCORT : 2 zderzaki (czarne). Duszniki Zdrój, tei. 
0608/69-7346
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel: części przodu (mecha
niczne i blacharskie). Sułkowice, gnń. Krobia, tel. 
0603/69-58-34 ^  '
FORD ESCORT, 1986/91 r.: maska, lampa przednia lewa. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 ;
FORD ESCORT, 1989 r.: zderzaki przednie i tylne, czarne. 
Duszniki Zdrój, tel. 0608/69-7346 
FORD FIESTA, 1986/88 r.: zderzaki, opony używane, 4 szt., 
155/70/13, stan b. dobry. Lubin, tel. 076/749-01-26

FORD FIESTA, 1996 r.. 1300 ccm, EFI: pełny wtrysk, silnik 
ze skrzynią biegów oraz wszystko co jest pod maską, na
grzewnica, lusterka i radio oryginalne. Pleszew, tel. 
0503/02-24-16
FORD GRANADA, 1984 r.: błotnik prawy, maska, opony, koła 
390 mm, sprzęgło, linka, zegary. Wrocław, tel. 071/330-26-33 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r.: drzwi lewe. przednie i tyl
ne. Kowary, tel, 075/76148-11 
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, benzyna: zawieszenie 
tylne, hamulce tarczowe z ABS-em. Radwanice koło Legnicy, 
tel. 076/832-12-17,0605/22-05-16 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, benzyna : pia
sta tylna koła lewego, hamulce tarczowe z ABS. Radwanice, 
tel. 076/832-12-17,0605/22-05-16 
FORD SIERRA, 1986 r. : nadwozie 5-drzwiowe, najlepiej 
srebrne, bez silnika, stan dobry. Czernica, tel. 065/543-16-88, 
065/529-02-45
FORD SIERRA, 1990 r. : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0601/05-30-82
FORD SIERRA, 1992 r„ 2000 ccm, DOHC : przewody ukł. 
wspomagania, gałka i osłona drążka zmiany biegów. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT, 1995 r. maksymalnie długi: bok lewy (ćwiart
ka słupka drzwi od strony kierowcy do tylnego słupka), lampa 
tylna, błotnik, lusterko, grill, lampa przednia, kierunkowskaz 
itp. Bogatynia, tel. 0602/39-30-83 
FORD TRANSIT, 1997 r.: siedzenie przednie; 2-osobowe, 
nadstawka przegrody celnej. Wschowa, tel. 0603/8846-54 
FORD TRANSIT, 1998 r. : prawa przednia strona (błotnik, 
okular, nadkole). Oleśnica, tel. 0601/77-27-92.0601/71-84-70 
GOKART: silnik 125 ccm (od motocykla), felgi, opony, spo
iler przedni, owiewka na kierownicę, obudowy boczne, kask, 
kombinezon na wzrost 185 cm, z atestem, tanio. Leszno, tel. 
0503/97-79-05. po godz. 14
GOKART : koła, mogą być od kosiarki (.-traktorka*). Toma
szów Boi., tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31 i 
HONDA ACCORD, t991 rr:-czujnik ABS t  tylnego (lewego)' ~ 
koła, hamulca tarczowe. Opole, tel. 0601/06-37-39, 
077/454-97-23
HONDA CMC, 1995 r. 5-drzwiowy : maska przednia. Nysa, 
tel. 0606/34-28-02
HONDA CIVIC, 1999 r., 1400 ccm 3rdrzwiowy: chłodnica 
wody, konstrukcja zderzaka przedniego, krata wlotu powie
trza. Wrocław, tel. 071/32548-28 
IVECO DAILY BUS, 1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel,: 
zderzak przedni ze wspornikami, akumulator, 6 opon, biały 
grill. Wrocław, tel. 316-86-32,0503/78-79-04 
JEEP CHEROKEE, 1999 r.: drzwi przednie, zderzak przód i 
tył, lampy tylne, klapa tylna, wzmocnienie przednie z atrapą. 
Wrocław, tel. 0502/29-82-82
JEEP WRANGLER SAHARA, 1999 r., 4000 ccm: różne czę
ści. Krobia, tel. 0603/99-70-55 
JELCZ: silnik SW-680 turbo. Bytom, tel. 032/289-66-54 
KIA K2700 : dużo części. Wrocław, tel. 071/325-15-76, 
071/330-30-32
LADA SAMARA,.1990 r.: reflektor lewy, błotnik, nadkole, 
maska.., tel. 0502/94-04-02
ŁADOWARKA Ł-34 : opony wym. 23.5x25. Bytom, tel. 
032/289-66-54
MAZDA 626, 1988/94 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70̂ 57-00
MAZDA 626,1991 r.: bęben tylny + łożysko. Szalejów, tel.
074/868-74-52.0502/67-23-95
MAZDA 626,1994 r.: drzwi, błotniki przednie prawej i lewej
strony. Legnica, tel. 0609/41-6047
MERCEDES 124,1990 r.: tylna część pojazdu. Ziąbkowice
Śląskie, tel. 0607/40-77-30
MERCEDES 116: zderzaki przedni i tylny, może być do wer
sji amerykańskiej. Wrocław, tel. 0606/26-07-68 
MERCEDES 123 : drzwi od kierowcy, stan b. dobry, mogą 
być bez szyby i zawiasów. Wrocław, tel. 0604/75-07-23 
MERCEDES 124 E-KLASSE : tylna klapa z listwą, zderzak 
tylny, lampy. Wrocław, tel. 0600/85-25-96 
MERCEDES 140,1993 r., 3500 ccm. turbo D : wnętrze skó
rzane, kolor kremowy albo czarny, części przodu (zderzak, 
reflektory, grill). Sulechów, tel. 0501/60-77-50 
MERCEDES 207 : drzwi tylne, zamki, zawias rozsuwanych 
drzwi, silnik 2.4 D. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 207,208, 210 BUS : różne części. Wałbrzych, 
tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 210 :drzwi lewe przednie i tylne. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
MERCEDES 210 W : elementy przodu. Wrocław, tel! 
0601/71-69-78
MERCEDES 220124 E. 1994 r.: skrzynia biegów, manualna. 
Legnica, tel. 0601/78-73-69
MERCEDES 220,1994 r., 2200 ccm, diesel: silnik lub części 
silnika. Konary, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
MERCEDES 260 124 : visco, klamki z chromami i z kluczy
kiem. Wrocław, tel. 0602/26-28-70 
MERCEDES 300 124.1990 r.: klimatyzację kpi., oryginalną. 
Wrocław, tel. 0601/7Ó-‘59̂53
MERCEDES 808 : kontener o wym.: długość od 4 do 4.5 rjn. 
wysokość od 2 do 2.2 m. Kalisz, tel. 062/761 -63-69 
MERCEDES A-KUSSE, 1999 r., 1700 ccm. CDi : plastiki 
wnętrza, listewki na dach i drzwi, podsufitka, felgi aluminio
we, części mechaniczne i blacharki. Wrocław, tel. 
0601/58-28-25
MERCEDES C-KLASSE, 1996 r.: pompka centralnego zam
ka. Oleśnica, tel. 071/398-14-66 po godz. 16 
MERCEDES MB 100,1992 r.. 2400 ccm. diesel: wskaźnik 
poziomu paliwa. Złotoryja, tel. 0503/38-07-78 
MERCEDES SPRINTER : karoserię (do modelu .średniego). 
Krobia, tel. 0603/99-70-55
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES SPRINTER krótki, niski: podsufitka do części 
ładunkowej, hak. Ząbkowice śląskie, tel. 0502/65-17-51 v 
MITSUBISHI ĆARISMA, 2000 r.: reflektory przednie, grille 
(2 szt.), deska rozdzielcza W kolorze niebieskim, z poduszką 
pow. pasażera, poduszka pow. kierowcy, pasy bezp. z napi- 
naczami. Wrocław, tel. 071/35242-70 po godz. 18 
MITSUBISHI COLT, 1984 r., 1600 ccm, GT: zderzak przedni 
szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
MOTOCYKL AVO 425S.1956 r.: różne części. Wrocław, tel. 
0606/24-21-68
MOTOCYKL AVO SIMSON 250 : różne części. Głogów, tel. 
076/834-19-80
MOTOCYKL MZ ETZ 250: wał korbowy, tanio. Wrocław, tel. 
0504/97-58-96
MOTOCYKL MZ ETZ 150.1992 r.: cylinder lub silnik, w do
brym stanie. Opole, tel. 0501/64-22-18 
MOTOCYKL MZ ETZ 251.1990 r.: opona tylna lub całe koło. 
w dobrym stanie i inne części. Wałbrzych, tel. 074/845-2143 
MOTOCYKL YAMAHA RD. DT. 1982/88 r.. 80 ccm : moduł 
zapłonu, przepustnice gażnika. Brzeg, tel. 075/736-95-62 
NISSAN, 6600 ccm, benzyna : wał korbowy. Lubin, tel. 
0608/67-51-04
NISSAN BLUEBIRD, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, w 

* stanie dobrym. Wrocław, tel. 071/357-79-47 
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm. wtrysk 16V: zwrotnica
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lewa przednia, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. 
Wrocław, tei. 0502/29-21-51
NISSAN MICRA, 2000 r. : uszczelka przedniej szyby. Choj
nów, tel. 076/816-81-67 wieczorem 
NISSAN PATROL GL, 1990 r.. 2800 ccm. TD : rozrusznik. 
Legnica, tel. 076/850-60-00
NISSAN PRAIRE, 1983 r.: wahacz, z drążkiem skrętnym tyl
nego zawieszenia. Szczecin, tel. 091/454-16-30 
NISSAN PRIMERA, 1994 r.: reflektor lewy z halogenem, el. 
regulowany, lewy kierunkowskaz. Lubin, tel. 0601/92-33-07 
NISSAN PRIMERA, 2001 r.: maska silnika wraz z kratkami 
wlotu powietrza, błotniki przednie (lewy i prawy), reflektory 
(lewy i prawy), zderzak kpi., z halogenami I spryskiwaczami, 
chłodnice z wentylatorami. Zielona Góra, tel. 0607/42-66-37 
NISSAN SUNNY. 1988 r„ 1600 ccm, benzyna : półka tylna, 
ukł. wydechowy, koto zapasowe, 175/70 R13, lewarek, klucz 
do kół, RM, wykładzina bagażnika, czujnik temperatury wody 
w chłodnicy. Lubin, tel. 076/842-4141.0606/93-95-75 
OPEL, 1993 r.: błotniki, maski, zawieszenia, koła. dach, inne 
części. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPELASTRA II, 1600 ccm, 16V: silnik, z dokumentacją. Lesz
no, tel. 0605/23-98-80
OPEL ASTRA II: opony, felgi, poduszki pow., sterownik, de
ska z poduszką pow. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPELASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, elemen
ty przodu nadwozia. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL CALIBRA, KADETT, VECTRA: łapa lub pompa wspo
magania od silnika 2:016V oraz miska olejowa do silnika 2.0 
XE 16V. Legnica, tel. 0605/94-59-31,076/862-96-42 
OPEL CORSA, 1996 r., dieseł: wspomaganie, pompa + prze
kładnia kierownicza, przewody. Milicz, tel. 0608/33-61 -79 
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna 5-drzwiowy: ma
ska silnika, błotniki, zawieszenie przednie, silnik, ćwiartka, 
skrzynia biegów, deska rozdz.,szyby, prawe przednie drzwiT 
inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL CORSA, 2001 r.: el. podnośniki szyb, do drzwi przed
nich, model 5-drzwiowy oraz oryginalne, fabryczne 4 chlapa- 
cze. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-36-17 
OPEL FRONTERA, 1992 r.: kierunkowskaz lewy przedni • 
biały, chlapacze tylne. Bolesławiec, tel. 075/73-42-728 do 18, 
644-03-95 po 18
OPEL FRONTERA, 1998 r.: deskę rozdzielczą. Wilkowice, 
tel. 065/534-13-39
OPEL KADETT: silnik 13S lub blok, może być uszkodzony, 
udokumentowane pochodzenie. Paszowice, tel. 
076/870-14-79
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r.: szyba boczna środkowa, 
serwo, błotnik lewy przedni. Wrocław, tel. 071/782-85-30 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B: halogeny z ramkami, komplet. Oława, tel.
071/313-83-10,0601/75-47-48
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel.
0603/80-26-88
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2000 ccm, 16V: maska, błotniki, 
lampy tylne, reflektory soczewkowe, szyba: czołowa, drzwio
wa prawa przednia i tylna, zderzak, chłodnica klimatyzacji, 
atrapa, pod. powietrzne z sensorem i napinaczami. Moszna, 
tel. 077/466-96-91,0602/15-59-64 
OPEL VECTRA B KOMBI : podsufitka. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0604/08-40-56 
OPEL VECTRA B: lusterka do holowania przyczepy. Świdni
ca, tel. 0603/98-31-49
OPEL VECTRA B: boczki tapicerki, drzwi, ramiona wyciera
czek. Wrocław, tel, 071/362-86-78.0603/77-03-93 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 1800 ccm: wyświetlacz (data, tem
peratura itp.), katalizator, przewody wysokiego napięcia. Świd
nica, tel. 0603/98-31-49
PEUGEOT: różne części. Lubin, tel. 0604/96-97-52 
PEUGEOT: silnik 1100 ccm. Wschowa, tel. 0605/513-19-68 
PEUGEOT 205, 1100 ccm : silnik. Wschowa, tel. 
0605/13-19-68
PEUGEOT 306 SEDAN, 1998 r. 4-drzwiowy: dach (pod po
szycie), szyby, poduszki pow., zwrotnicę lewą, felgę. Góra śl., 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/46-88-56 
PEUGEOT 306,1998 r.: przód samochodu (cały), w przy
stępnej cenie. Polkowice, tel. 076/832-05-69,0606/55-12-22 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : silnik z 
intercoolerem. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PEUGEOT 406,1997 r., 1800 ccm : lewa przednia strona, 
części blacharskie i zawieszenie. Opole, tel. 077/464-65-15 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, TD: silnik z turbiną. Przedbo- 
rów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
PEUGEOT J5,1992 r.: szyba bocznych drzwi, od strony pa
sażera. Nysa, tel. 0609/45-74-41 
POLONEZ : silnik, skrzynia biegów (5), instalacja gazowa, 
może być cały po wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54. 
090/34-14-92
POLONEZ ATU PLUS : cały przód. Wrocław, tel. 
0607/42-55-19
POLONEZ CARO :maska, błotniki, zderzak, lampy, drabin
ka, drzwi lewe, tylko stan b. dobry. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
POLONEZ CARO: części błacharki, drzWi, klapa, paski przed
nie i tylny znad zderzaków (jasnozielony metalik L-111). Lu
bin, tel. 0604/90-80-72
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, chłod
nica, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, re
flektory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS: maska, drzwi, most, lampy, błotni
ki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi, most, skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
POLONEZ CARO PLUS: komputer do wersji GSi + immobi
lizer, felgi aluminiowe (nowy wzór) z oponami. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ CARO : maskę silnika z wlotem pow. Wrocław, 
tel. 071/329-28-99
POLONEZ CARO: drzwi (4 szt., stan dobry), do 400 zł. Wro
cław, tel. 0502/52-83-15
POLONEZ CARO PLUS, 1996 r.: zderzak przedni, błotnik 
prawy. Żary, tel. 0601/88-35-95 - 
POLONEZ TRUCK: aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna do 
nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, (el. 0603/85-13-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA: szyba przednia i tylna. 130 x 
60 cm. Oława. tel. 071/313-42-52 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW: oś. może być niekom
pletna, stan dobry. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
RENAULT 18 KOMBI, 2100 ccm, diesel: zbiornik paliwa. Zie
lona Góra, tel. 0603/13-91-70
RENAULT 19,1992/93 r., 1000 ccm: przód cały. Bolesławiec, 
tel. 0604/40-27-33
RENAULT 19,1993 r.: kupię silnik + skrzynie biegów do 
Renaulta 19,1800 cm3,16 V. Wrocław, tel. 0503/98-08-05 
RENAULT4,1982 r., 1100 ccm: książka serwisowa oraz dane 
techniczne, opis gażnika typ Zenith, najlepiej w wersji pol
skiej. Wrodaw, tel. 065/535-01-05 
RENAULT ESPACE : 2 fotele. Wrodaw, tel. 071/357-47-75, 
0603/99-96-87

RENAULT KANGOO, 2000 r.: cały środek kpi, z siedzenia
mi, szyby, uszczelki, deska rozdzielcza. Oleśnica, tel. 
071/314-46-83
RENAULT MASTER, 2000 r., 2800 ccm, DTi: ćwiartka prawa 
lub cały na części. Głogów, tel. 0603/21-51-25 
RENAULT MEGANE: kierownica, ramka na drzwi itp. Lesz
no, tel. 0603/84-43-21
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm, benzyna : maska 
przednia, chłodnica wody, lampy przednie, klimatyzacja kpi., 
błotniki przednie, szyba czołowa, pompa ABS lub cały przód 
z silnikiem. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1600 ccm: wzmocnienie czo
łowe, lampy, chłodnica, osprzęt silnika, inne części. Wrocław, 
tel. 0501/15-18-57
RENAULT RAPID, 1994 r., 2 tys. km, 1400 ccm, benzyna : 
silnik o symbolu E7J, z wałkiem rozrządu w głowicy, stan b. 
dobry, 80 KM, z możliwością sprawdzenia, może być bez do- 
kum., mono-wtrysk z osprzętem. Prochowice, tel. 
076/858-40-65,0608/53-22-16 
ROVER 200, 400, 600 : wszystkie części lub całe auto na 
części. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0501/10-98-53 
ROVER 600,1997 r.: moduł do poduszki powietrznej. Wro
daw, tel. 0603/85-13-81.071/787-47-90 
ROVER 75 : wszystkie części lub całe auto na części. By
strzyca Kłodzka, tel. 0501/10-98-53 
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT IBIZA II, 2000 r., 1000 ccm : deska rozdzielcza z po
duszką lub bez. Jawor, tel. 0501/07-99-19 
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SILNIK SW-680. turbo do Jelcza. Wrocław, tel. 0603/78-20-70 
SPYCHARKA „RUMUNEK” : rolki podwozia. Brzeg. tel. 
077/412-92-33 po godz. 20
STAR 200: kiper kpi. 3-stronny, stan dobry, dł. 4 m, w rozsąd
nej cenie. Legnica, tel. 0604/75-65-24 
SUZUKI VITARA, 1990 r., 1600 ccm : amortyzatory, dach 
miękki, koła, tapicerka, maska, reflektory, błotniki, zderzak, 
szyba czołowa, orurowanie boczne, kierownica, drzwi lewe, 
chłodnica, inne części. Wrodaw, tel. 0609/37-27-17 
SYRENA 101: błotniki przednie i tylne oraz opony diagonal
ne starego typu 5.60 x 15. Wrodaw, tel. 071/357-08-91 
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrodaw. tel. 
0601(73-20-98
TOYOTA CAMRY, 1990 r., 2000 ccm, turbo D szary metalic: 
klapa tylna do kombi, zderzak tylny do kombi. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
TOYOTA CAMRY, 1994 r. : różne częśd. Września, tel. 
0603/98-07-61,0607/68-62-62 
TOYOTA HIACE BUS, 1982 r.: szyba przednia, drzwi, zde
rzak lewy, kierunkowskaz, lampa. Wrodaw, tel. 0603/95-96-34 
TOYOTA RAV4,1999 r.: tył (cały). Leszno, tel. 0601/75-56-60 
TRABANT 601: silnik, techn. sprawny lub uszkodzony. Wro
daw, tel. 071/392-34-16,0602/26-28-70 
TRABANT POLO : zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, 
felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrodaw, tel. 
0601/73-20-98
VOLVO 760,1986 r., 2300 ccm, benzyna: turbinę, silnik wen
tylatora klimatyzacji, kolumny McPhersona, lampę lewą tyl
ną, klosz kierunkowskaza prawego przedniego. Wrodaw, tel. 
0601/75-82-31
VOLVO 940,1991 r.: listwa kierownicza, zderzak, łapy silni
ka 2.4 D. Paczków, tel. 0602/84-93-16 
VOLVO V40,1998 r.: listwa dachowa i podszybia (lewa), sen
sor poduszki pow., półka tylna, osłona silnika. Wrodaw, tel. 
071/337-07-78,0601/73-15-18 
VW, 1600 ccm, diesel lub turbo D : silnik. Świdnica, tel. 
0604/55-57-10
VW CORRADO, 1800 ccm: turbina G60, drzwi kierowcy, sil
nik 1800,2000,16V. Legnica, teł. 877-42-12,0600/85-39-50 
VW GOLF I, 1600 ccm, diesel : silnik. Głuchołazy, tel. 
077/439-56-61 po godz. 16
VW GOLF III, 1900 ccm, TDi 110 KM: silnik kpi. z dokumenta
cją lub bez. Gostyń, tel. 0603/49-88-32 
VW GOLF III: podsufitka, listwy dachowe, chłodnica interco- 
olera, półka tylna, halogeny. Rawicz, tel. 065/547-82-67, 
0607/16-36-34
VW GOLF III : szyberdach cały lub części. Wrocław, tel. 
0501/73-38-30
VW GOLF III : fotel kierowcy, do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-66-68
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : licznik z obroto
mierzem, nowy model na jedną wtyczkę lub zamienię na licz
nik z VW Golfa VR6 z komputerem. Lubin, tel. 0605/09-27-46 
VW GOLF, 1994 r.: drzwi, silnik, zawieszenie, dach, środek i 
dużo innych. Legnica, tel. 0503/79-03-29 
VW GOLF, 1994 r.: drzwi, silnik, zawieszenie, dach, wyposa
żenie wnętrza i dużo innych. Legnica, tel. 0503/79-03-29 
VW GOLF III, 1996 r.: sprężyny obniżające (linearne), półka 
tylna (czarna), zderzak tylny, maska. Wrocław, tel. 
0608/36-71-01
VW GOLF III, 1996 r.: listwa boczna na tylny błotnik, lewa 
strona (3-drzwiowy), Wys. 55 .mm, czarna. Kłodzko, tel. 
074/867-81-36
VW JETTA, 1986 r.: ćwiartkę tylną lewą (4-drzwiowy). Czer
nica, tel. 065/543-16-88,065/529-02-45 
VW LT 28, 1982 r. : komplet wspomagania. Wrocław, tel. 
0503/13-45-17,373-72-00
VW LT 35,45: fotel podwójny. Kalisz, tel. 062/753-06-42 
VW PASSAT, 1900 ccm, turbo D : silnik, skrzynia biegów. 
Grodków, tel. 0502/02-37-29
VW PASSAT, 1990 r.: maska silnika, cena do 100 zł. Wro
cław, tel. 071/354-35-27
VW PASSAT, 1994 r., 1900 ccm, TDi: silnik, maska silnika, 
reflektory, atrapa, błotniki, wzmocnienie, chłodnica i inne. 
Lubań, tel. 0603/60-36-74
VW PASSAT B5.1999 r.. 1800 ccm, turbo: zderzak, lampa, 
maska, błotnik prawy przedni, drzwi, chłodnica, obudowa fil
tra pow., ogrzewanie, pompa klimatyzacji, turbina, inne czę
ści. Oława. tel. 071/313-47-79 
VW TRANSPORTER T4: reflektory soczewkowe. Opole, tel. 
0604/22-02-08
VW TRANSPORTER T4 : wykładzina gumowa do długiej 
wersji, siłowniki klapy tylnej, pompa ham. Polanica Zdrój, tel. 
0603/24-92-34
VW TRANSPORTER T4: maski, reflektory, zderzaki, fotele, 
ćwiartki, boki, silniki 1.9 TD, 2.4 D. Zielona Góra, tel. 
0503/37-45-51
VW TRANSPORTER, 1990 r.: podnoszony dach - sypialnia, 
kpi., w b. dobrym stanie, szarą tapicerkę przednich drzwi oraz 
wyderaczkę tylnej szyby. Wrodaw, tel. 0603/22-85-77 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: maska 
przednia, zderzak przedni i tylny do nowego modelu, haloge
ny, atrapka, lampy przednie, chłodnica wody, osłona dolna 
pod silnik, wzmocnienie przednie. Lubin, tel. 0601/42-28-34 
VW TRANSPORTER T4,1996 r.: pasy bezwł. tylne, fotele 
tylne (1. rząd, 2+1), szyba boczna tylna przesuwana. Wro
daw, tel. 0607/53-54-84
O VW TRANSPORTER T4,1996/00 r., 2400 ccm, die

sel : silnik, stan dobry. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025331

VW, AUDI, 1600 ccm : gażnik Ekotronik (Pierburg Zee).
Osiecznica, tel. 075/731-23-89
ŻUK A-11B: kabina, stan dobry. Wrodaw, tel. 071/341-58-06,
0501/48-28-79

MOTOCYKLE
APRILIA125 PRO-SPORT, 1992 r., 18 tys. km. 125 ccm, czer- 
wono-biało-żółty, 2-tarczowe ham., chłodzony cieczą, dozow
nik, stan idealny, ścigacz, aluminiowe felgi - 7.900 zł. Ogro- 
dziska, tel. 076/817-41-25
APRILIA 125,1993 r., 125 ccm, Rotax biało-fioletowo-czer- 
wony, obudowany ścigacz, zadbany, - 6.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-29-08

MOTOROWERY - RÓŻNE MARKI
|  NOWE I UŻYWANE - RATY, KOMIS 
p CZĘŚCI DO SIMSONA I ROMETA 
5 OGUMIENIE, AKUMULATORY-SPRZEDAŻWrSYtKOWA 
PIASKI k.Gostynia, ul iw. Marcina 13, tel. 065/571-91-61

APRILIA AF1 125,1990 r„ 16 tys. km, 125 ccm. blalo-czer- 
wono-niebieski, stan idealny, - 5.000 zł. Byków, woj. wrodaw- 
skie, tel. 0606/59-22-84 -
AVO 425 S, 1958 r., czarny, po remonde, • 2.200 zł. Koście- 
rzyce, gm. Lubsza, tel. 077/412-67-09 po godz. 17 
BMW R 35 Ariel Redchanter OHV, górnozaworowy silnik 500 
ccm, Royal Enfild SV 500 dolnozaworowy oraz BMW R12, -
2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-68-05,0605/14-50-50 
BMW R 51,1985 r., 1 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie kapitalnym, stan idealny, • 8.000 zł. Wrocław, tel.
0601/69-63-39 ______________ ___
BUTY MOTOCYKLOWE GAERNE czerwono-czarne, na 
motocykl sportowy, atrakcyjny wygląd, prawie nowe, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0503/74-02-62
CAGIYA C12,1992 r., 15 tys. km, 125 ccm. żółty, 33 KM, -
4.200 zł. Nysa, tel. 0606/18-62-56, tel. 077/448-25-37 
CZ125 516 CROSS, 1989 r., 125 ccm, czerwony, po szlifie 
150 ccm. • 300 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-91-21 
CZ 125 CROSS, 1990/96 r., 125 ccm po remoncie silnika i 
zawieszenia, po malowaniu, ochraniacze, buty, -1.700 zł lub 
zamienię na MZ ETZ. Bielawa, tel. 0603/87-99-32 
CZ 175,1982/86 r. 2 szt., niekompletne, w całości lub na czę
ści, - 300 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-70 do godz. 15 
CZ 175,1986 r., biało-zielony, po remonde silnika, po lakie
rowaniu, kpi. dokum., dodatkowe części, przygotowany do 
sezonu, nie wymaga wkładu finansowego, stan idealny • 750 
zł. Legnica, tel. 076/854-43-15 
DAELIM124 CHOPPER, 1997 r., 16 tys. km, 124 ccm, czar
ny, dużo chromu, rozrusznik, sprowadzony z Niemiec, w kra-

Części do motorowerów i motocykli:
MZ ETZ, SIMSON, JAWA 350, CZ, ROMET, WSK 
ogumienie, akumulatory, akcesoria 

-  sprzedaż wysyłkowa —
tel. 074/815-18-59 opoi2«: 

Ząbkowice Śl., ul. Kościuszki 17

ju od 2 mies.y, stan b. dobry, • 6.900 zł. Głogów, tel. 
0602/83-35-32
DNIEPR MT. 1971 r. zarej. jako pojazd zabytkowy • 2.800 zł 
lub zamienię na inny. Rzepin, tel. 095/759-66-60, 
0601/93-93-42
DNIEPR, 1981 r. po remoncie kapitalnym, • 2.500 zł. Wro
daw, tel. 071/387-86-26
DNIEPR MT 10,1976 r„ 22 tys. km, 650 ccm, boxer, bordo
wy, wózek boczny, koło zapasowe, bieg wsteczny, alternator, 
zarejestrowany, przegląd do 05.2002 r., ubezpieczony, duża 
szyba na motocykl i mała na wózek boczny, - 2.599 zł. Ma
riusz Werner, 67-407 Zamysłów 21, gm. Szlichtyngowa, woj. 
leszczyńskie
GILERA XR1,1988 r., 125 ccm, 27 KM chłodzony deczą, 2 
tarcze hamulcowe, duże enduro, do założenia owiewki, do 
polerowania, dokumentacja, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/31-65-71 •
GOKART, 125 ccm kategoria młodzieżowa, silnik przystoso
wany do regulaminu 2001 r., rama KP-6, XIII miejsce na Mi
strzostwach Polski w 2000 r., techn. sprawny, - 4.000 zł. Wro
cław. tel. 0503/51-30-17
GOKART HONDA, 160 ccm, OHV, srebrny, oryg., ospoilero
wany, hamulec tarczowy, dodatkowy kpi. wysokich kół dojaz
dy w terenie, - 2.700 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-95-62 
HARLEY DAVIDSON SPRINGER, 1997 r., 5 tys. km, 1400 
ccm budowany w Kanadzie (indywidualnie), wersja custom 
chrome, stan idealny, - 60.000 zł. Jelenia Góra, tei. 
075/761-81-33
HERKULES, 1987 r., 80 ccm stan b. dobry, -1.000 zł. Dąbro
wa, gm. Twardogóra, tel. 071/315-98-31 
HONDA 125,1992 r., 15 tys. km, 125 ccm, biało-czerwona, 
aluminiowe felgi, dozownik oleju, hamulec tarczowy, ścigacz, 
stan b. dobry, • 2.800 zł lub zamienię na samochód albo inne 
propozycje. Osetno 50, gm. Góra, tel. 065/543-35-93 
HONDA 600 TRANSALP ENDURO, 1991 r., 27 tys. km, 600 
ccm, benzyna, niebieski, zadbany, ok. 55 kM, nie wymaga 
wkładu finansowego, dynamiczny, maks. prędkość 170 
km/godz., płynne przyspieszenie, • 9.200 zł. Wrodaw, teł. 
071/346-66-17
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czarny, stan dobry, ga
rażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zł. Oła
wa, tel. 071/313-44-37 po godz. 15,0502/93-60-49 
HONDA CBR 1000F, 1989 r., czerwono-czarny, stan b. do
bry, - 9.000 zł. Sobótka, tel. 0608/47-99-30

WAŁKI NARZĘDZIOWE 
TWARDE, ZDOBIONE NITAMI, 

w kolorze czarnym, brązowym, grafitowym, 
dł. 30cm, śred. 12ęm, cena brutto 35 zł/szt.', 

sprzedaż wysyłkowa. Sudoł 18,
66-016 Czerwieńsk, tel. 068/ 321-17-18

OP012335

HONDA CBR 600F, 1989 r. 90 KM, wymieniony olej, filtr, świe
ce i klocki, • 8.800 zł. Wieluń, tel. 0603/18-64-99 
HONDA CX, 1980 r., 32 tys. km, czarno-niebieski, sprowa
dzony z Niemiec, - 3.000 zł. Legnica, tel. 076/858-53-50 
HONDA CX 500,1980 r., 32 tys. km, niebieski metalic, spro
wadzony z Niemiec, oclony, 2 kufry, 2 tarcze ham., wał Car- 
dana, rozrusznik, - 3.000 zł. Golanka Dolna, tel. 
076/858-53-50,0604/82-06-62 
HONDA CX 500,1981 r., 350 tys. km, 500 ccm, bordowy, stan 
dobry, nowe łożyska w kołach i filtr powietrza, • 3.600 zł. Wro
daw, tel. 373-26-25,0600/12-96-39 
HONDA F 750F, 1983 r. 104 KM, - 4.900 zł. Mieczków, tel. 
071/349-14-65
HONDA FT 500,1989 r., zielony metalic, 50 KM, 4-suw, ha

mulec tarczowy, rozrusznik, po malowaniu, s|an b. dobry, bez 
prawa rejestracji, - 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-40*29 
HONDA MBV 80,1994 r., 10 tys. km, 79 ccm, niebiesko-bia- 
ły, schowek na kask, aluminiowe felgi, owiewki, atrakcyjny 
wygląd, - 3.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-32-70, 
0604/97-73-69
HONDA MBX 80,1983 r. stan idealny, - 2.200 zł. Świdnica, 
tel. 074/850-44-32
HONDA MBX 80,1988 r. zarej. jako motorower -1.600 zł lub 
zamienię na AVO lub Junaka. Rzepin, tel. 095/759-66-60, 
0601/93-93-42
HONDA MTX 80 ENDURO, czerwony, centralny amortyza
tor, opony .kostki*, stan b. dobry ♦ drugi silnik, na częśd, -
2.100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-88 
HONDA MTX 80,1990 r., 80 ccm, czarny, mało używany, stan 
idealny, -1.700 zł. Wrodaw, tel. 0608/84-92-20 
HONDA NSI80,1996 r., 21 tys. km, 80 ccm, czarny, - 4.000 
zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90
HONDA NSR125,1989 r., 125 ccm, F, niebieski, ęlek. roz
rusznik, 2 x hamulec tarczowy, centralny amortyzator, 1-stron- 
ny wahacz, dozownik oleju, 35 KM, V-Max 170 km/h, stan b. 
dobry, - 3.100 zł lub zamienię na inny, poj. 80 cm3, rejestracja 
na motorow.. Ostrów Wlkp., teł. 062/730-40-22,0503/62-67-86 
HONDA NSR 125,1989/90 r., 48 tys. km, 125 ccm, niebie
sko-czarny, uszkodzony licznik, błotnik, manetki, stan b. do
bry, nowa opona przednia, nowy akumulator, nowy łańcuch, 
nowa sportowa świeca, atrakcyjny wygląd, w kraju od 2 łat, 
zarejestrowany, - 2.200 zł. Wrodaw, tel. 071/357-59-08 
HONDA VF 750F SABRE, 1982 r., 39 tys. km, 750 ccm, czar- 
no-fioletowy, napęd na wał, gmole, I rej. w Polsce w 2001 r, -
5.300 zł.., tel. 0605/08-70-86,0605/08-70-65 
HONDA VF 750F, 1984 r., 750 ccm w całości lub na części, 
po wypadku, stan silnika b. dobry, - 1.800 zł. Wrodaw, tel. 
071/347-93-26,0605/66-00-45 
HONDA VFR 750 RC 36,1995 r., 24 tys. km, zielony metalic, 
oryginalny przebieg, 100 KM, zarejestrowany, wymienione 
płyny i filtry, stan techn. i wizualny idealny, pilnie s -15.600 zł.
jelenia Gófa;ter075/7$54fc10....
HONDA VFR 800,2000 r., 5 tys. km, 800 ccm, żółty, książka
serwisowa, kpi. dokumentacja, - 30.000 zł. Stare Kurowo, gm.
Stare Kurowo, tel. 095/761-51-64
HONDA VSR, 1988 r., czerwony, - 8.500 zł. Środa Śląska, tel.
0605/25-97-45
HONDA VSR 750 RC-34,1988 r„ • 8.500 zł. Środa Śląska, 
tel. 0605/25-97-45
HONDA VTH1100 SHADOW, 1996 r., 29 tys. km, 1100 ccm, 
VT CZ, czarny, stan b. dobry, nowe opony, klocki, filtry i świe
ce, gmole, Light Bars, szeroka kierownica, zbiornik H-D (sze
roki), oparcie, podnóżki ♦ podłogi Sordine (3.000 zł), silnik w 
chromie, • 26.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/61-73-19 
HONDA VTR 250,1992 r., 32 tys. km, 250 ccm, biało-czer
wony, - 7.000 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-48-24 
HONDA XL 500S ENDURO, 1981 r., 37 tys. km, ciemnoczer
wony, oclony, kompletna dokumentacja, nierejestrowany, -
3.200 zł. Kamienna Góra, tel, 075/744-70-77 
HONDA XR 250R ENDURO, 1987 r.. biało-czerwony, 25 KM, 
po remoncie zawieszenia i głowicy, 4-suw, rozrząd, - 4.300 zł 
lub zamienię na VW Golfa diesla. Wrodaw, tel. 071/361-55-37, 
0606/82-53-26
IFA BK, 1956 r., 350 ccm wiśniowy, odrestaurowany, po re
moncie silnika, chromowane dodatki, atrakcyjny wygląd, 
techn. sprawny, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/09-78-05 
JAWA 175 CZ, 1987 r., 26 tys. km, czerwony, sprawny, w dą
głej eksploatacji, nowy akumulator i świeca, kompletna doku
mentacja, bez przeglądu, - 550 zł lub zamienię na Simsona, 
inne propozycje. Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95 
JAWA 175 C2. 1988 r„ 172 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, zarejestrowany, - 600 zł. Księgienice, tel. 076/840̂ 82-18 
JAWA 350, 1983 r., czerwony, - 300 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-73-67
JAWA 350 TS. 1987/92 r. garażowany, owiewka, 3 kufry, - 
1.580 zł. Wrodaw. tel. 071/350-74-17,0601/88-11-20 
JAWA 350 TS, 1989 r.. czerwony, stan b. dobry, brak doku
mentacji, • 400 zł lub zamienię na MZ ETZ 150,250, lub Jawę 
350 Cross. Wrodaw, teł. 346-20-47
O JAWA 350 TS, 1989 r., czarny, stan b. dobry, -

1.000 zł. Wilczków, tel. 071/795-15-42 01032921 
JAWA 350,1969 r., 4 tys. km, 350 ccm, czarny, techn. spraw
ny, nowy przegląd, OC, kwadratowa lampa, - 950 zł lub za
mienię na sprzęt RTV (telewizor). Brzeg, tel. 0605/51-72-53 
JAWA 350 TS, 1989 r., 20 tys. km, 350 ccm, czarny, po re
monde silnika w 2001 r„ nowa skrzynia biegów, wał korbo
wy, 2 lusterka, szeroka tylna opona, białe tablice, stan dobry,
- 900 zł lub zamiana na MZ ETZ 150/250 lub Simsona S51.- 
Nowa Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0606/62-51-96 
JAWA 350 TS, 1989 r., 350 ccm, czerwony, w całośd lub na 
części, nowe korbowody, dużo częśd - 450 zł. Szarocin 8, 
gm. Kamienna Góra, tel. 0603/81-10-49 
JAWA 350 TS, 1989 r., 12 tys. km, czarny metalic, nowe tłoki, 
pięrśdenie, łańcuszek sprzęgłowy, koła i cały przód od Ka- 
wasaki i kwadratowe lampy, kierunkowskazy, aluminiowe fel
gi, 2 tarcze hamulcowe, pompowane amortyzatory, nowe lin-. 
ki, instalacja Kawasaki, kask, atrakcyjny wygląd, - 1.400 zł. 
Wróblowice, tel. 0605/57-26-51 po godz. 15 
JAWA 350 TS, 1990 r., czarny, zarejestrowany, - 500 zł. Mro
zów, tel. 071/317-07-38 po godz. 17 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, szary metalic, zarejestrowa
ny, różne dodatki, - 850 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-91-21 
JAWA 350,1991 r., 16 tys. km, 350 ccm, czarny, stan b. do
bry - 400 zł. Czechy, gm. Kostomłoty, tel. 071/795-19-18 
JAWA 350 TS, 1991 r., czarny, nowe opony, halogeny, ba
gażniki, kufry boczne, przegląd do 05.2002 r., nie wymaga 
napraw, kask, stan b. dobry, - 950 zł. Bielawa, tel. 
074/834-01-93
JAWA 350 TS, 1991 r., 350 ccm, biały, nowy akumulator, bez 
rejestracji, stan dobry, - 800 zł. Bukowice, tel. 0603/62-71-11 
JINCHENC SMYK, 1998 r.. 3 tys. km. 50 ccm. 4-suw, czer
wono-biały, 3-biegowy, automatic, koła 1., ekonomiczny, re
jestracja, stan b. dobry, • 2.400 zł lub zamienię na Hondę z 
uszkodzonym silnikiem. Biała, tel. 077/438-71-22, 
077/438-77-58
JUNAK M-10 CHOPPER stan b. dobry, poszerzony zbiornik, 
inst. 12V, skórzane siedzenia, prosta kierownica, atrakcyjny 
wygląd, -1.400 zł. Karpacz, tel. 0607/80-05-89 
K 750,1970 r. z wózkiem bocznym, - 1.250 zł. Bielawa, tel. 
0605/66-23-64
KASK MOTOCYKLOWY SHOEI - 90 zł. NOLAN -130 zł. 
BOERI - 90 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
KASKI MOTOCYKLOWE różne modele - od 40 zł/szt. Środa 
Śląska, tel. 071/317-36-12
KAWASAKI 450 CHOPPER, 1966 r„ LTD, czarny, duto chro- 
mu, wymienione płyny, przygotowany do sezonu, nowy aku
mulator i opony, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 6.400 zł. Lu
bin, tel. 076/844-75-11
KAWASAKI GPX 750R. 1989 r.. 31 tys. km, 750 ccm, DOHC, 
czarny, oryginalny, sportowy tłumik Eagle Mach 7, nowe opo
ny, stan b. dobry, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 0603/46-89-52 
KAWASAKI GPZ1100,1984 r., 30 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
czerwono-srebrny, sprowadzony z Niemiec, bez rejestracji w 
kraju, stan b. dobry, - 5.400 zł. Złotoryja, tel. 0609/64-09-50 
KAWASAKI GPZ 500S, 1995 r., 15 tys. km, perłowobordowy,
6-biegowy, chłodzony cieczą, 3 tarcze, nowy model, zadba
ny, książka serwisowa, - 9.400 zł. Oława, tel. 071/313-40-72, 
0603/28-84-38
KAWASAKI GPZ 500S, 1995 r., 11 tys. km. 500 ccm, czerwo

ny, 60 KM, kompletna dokumentacja, przygotowany do sezo
nu, - 9.600 zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-64 po godz. 21 
KAWASAKI GPZ 600R, 1985 r., 38 tys. km, 600 ccm, bia
ło-czerwony, wymieniony rozrząd, świece, olej, filtr, gotowy 
do sezonu, - 5.500 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10̂ 61
KAWASAKI GPZ600R. 1987 r„ 31 tys. km, srebrno-granato- 
wy, metalic, nowy lakier, - 7.500 zł. Nysa, tel. 0602/55-99-21 
KAWASAKI GPZ 600R, 1987 r. ścigacz, uszkodzony silnik, •
2.000 zł. Świebodzin, tel. 0502/14-08-75 
KAWASAKI GPZ 750R, .1982 r., 32 tys. km, 750 ccm, DOHC, 
zielony metalic, nowy lakier, opona i sprzęgło, nowy akumu
lator, 5-biegowy, 3 tarcze, owiewka, techn. sprawny, stan b. 
dobry, rejestracja, kask, rękawice, • 5.200 zł. Biała, tel. 
077/438-71-22,077/438-77-58 
KAWASAKI GTR1000,1989 r., 1000 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, bez wypadku, 3 kufry, • 10.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-7840,0502/12-06-76 
KAWASAKI KLR 250, 1987 r. zarejestrowany, uszkodzony 
silnik, • 3.000 zł. Siedlęcin, tel. 0600/39-55-86 
KAWASAKI KLR 650,1989 r.,̂ 6 tys. km, czarno-niebieski, 
Tengai, zarejestrowany w kraju, stan dobry, - 6.200 zł. Jaro
sław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
KAWASAKI KMX125,1989 r., 200 tys. km, 125 ccm, zielo- 
no-niebieski, zarejestrowany, przygotowany do sezonu, po 
wymianie płynów, zębatek, w dągłej eksploatacji, - 4.500 zł 
lub zamienię. Świdnica, tel. 074/852-15-22,0602/28-32-80 
KAWASAKI KZ 250A, 1981 r., czerwony, stan b. dobry, - 250 
zł. Oława, tel. 071/313-63-31
KAWASAKI KZ 400,1980 r. bez silnika i dokumentacji. - 700 
zł. Kąty Wrod., teł. 0604/34-84-06 
KAWASAKI KZ 400J, 1983 r., biało-niebieski, śdgacz, stan 
dobry, - 4.000 zł. Brzeg, tel. 0608/13-45-02 
KAWASAKI ZX1000,1989 r., 1000 ccm, 16V, biało-czerwo
ny, 140 KM, stan dobry, -10.000 zł lub zamienię. Niemcza, 
tel. 074/837-88-82.0600/51-62-45 
KAWASAKI ZXR 750,1992/98 r., 19 tys. km, 750 ccm, fiołe- 
towo-różowy, 120 KM, sportowy ukł. wydechowy .Micron Ran
ce’, stan b. dobry, - 9.900 zł. Zawidów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0607/18-32-66
KAWASAKI ZXR 750,1993 r., 750 ccm, zielono-biało-niebie- 
ski, sprowadzony z Austrii, oclony, nie eksploatowany w kra
ju, nie uszkodzony, nowe zębatki, łańcuch, świece, • 13.500 
zł. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
KAWASAKI ZXR 750, 1993 r, 31 tys. km. 750 ccm, zielo- 
no-niebieski, w kraju od roku, zarejestrowany, lekko zaryso
wa prawa strona, kufer, • 15.500 zł. Lubin, teł. 0608/83-32-22 
KAWASAKI ZZR 600,1991 r., 600 ccm, zielony, rasowany 
silnik, stan silnika idealny, nowe opony, - 12.000 zł. Długie 
Stare, tel. 0604/86-63-79
KAWASAKI ZZR 600 NINJA, 1992 r„ 30 tys. km. 600 ccm. 
niebiesko-srebrny, nowe płyny, nowy akumulator, klocki ha
mulcowe, sprowadzony z Niemiec, przygotowany do sezonu, 
stan b. dobry, - 11.500zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
KIMC0125 STRYKIET, 2000 r., 3 tys. km. 125 ccm, niebieski 
metalic, sprowadzony z Niemiec, w kraju od miesiąca, - 9.500 
zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY z czarnej skóry. rozm. 50,
- 350 zł. Góra. tel. 0601/59-71-12
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY 2-częśdowy, rozm. 54 - 
140 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-38-12 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY LOUIS, czarny. 2-częśdo
wy, rozmiar 54, - 700 zł. Wrodaw, tel. 071/396-36-33 
KOMBINEZONY MOTOCYKLOWE nowe oraz kurtka, nowa
- 380-499 zł/szt. Twardogóra, tel. 071/315-83-64 po godz. 21 
KUFRY MOTOCYKLOWE .Krausera*, 2 szt., czarne, stan b. 
dobry - 120 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-38-12
KUPIĘ AVO SIMSON 250 oraz motocykl IFA 350 lub EMW 
R-35 oraz inne stare i wózki boczne. Olszyna, tel. 
075/721-25-41
KUPIĘ GOKARTY o małej poj., nowe lub po małym przebie
gu. Lubin. tel. 076/844-72-96
KUPIĘ MOTOCYKL po wypadku (częśd do Dragster), spraw
na rama i silnik, kompletna dokumentacja, 60-90 KM, tanio. 
Świebodzice, tel. 0606/97-94-42, tel. 0605/82-60-61 
KUPIĘ MOTOCYKL przed 1970-r., w całośd lub na częśd. 
Wiązów, tel. 071/393-13-37,0604/10-79-48 
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA CB 400, CM 400 lub dokumen
tacja polska, w cenie do 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/82-40-67
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MBX, MTX, 80 ccm może być 
bez dokumentów, uszkodzony, niekompletny, zatarty. Opole, 
tel. 0606/78-61-93
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MTX 80, MBX 80, YAMAHA DT 
80 LC2, po 1985 r., w b. dobrym stanie technicznym i wizual
nym, zarejestrowany na 50 ccm. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-94-43, po 15
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA VFR RC36 po wypadku, spalo
ny lub samą dokumentację. Legnica, tel. 076/862-96-42, 
0605/94-59-31
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA, KAWASAKI turystyczny, min. 
650 ccm, przygotowany do sezonu - do 6 000 zł. Nysa, tel. 
0604/15-69-21
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA, CZ, 350 ccm do remontu, do la
kierowania, w rozliczeniu może być wieża Uniwersum + ko
lumny Tonsil, cena - 600 zł. Ścinawa, tel. 0601/50-25-74 
KUPIĘ MOTOCYKL KAWASAKI EL 250, 250 ccm wyprod. 
po 93r., w idealnym stanie techn. i wizualnym, w cenie do 5.800 
zł: Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150,251 czerwony lub niebie
ski, stan b. dobry, bez dokumentacji. Chojnów, tel. 
076/819-62-44 p. Sławka
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 250,1989/91 r., 250 ccm hamu
lec tarczowy, sprawny, kompletna dokumentacja, do 2.100 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, niebieski, zarejestrowany, stan 
idealny. Wrocław, tel. 071/362-82-40,0605/03-36-70 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ, JAWA lub inny, w rozliczeniu Rat 
125p, -1.200 zł. Jacek. Wrocław, tel. 071/353-32-56 
KUPIĘ MOTOCYKL WFM oryginalny. Wrocław, tel. 
071/398-81-80
KUPIĘ MOTOCYKL WSK - do 200 zł lub zamienię na mini- 
wieżę z dopłatą. Świdnica, tel. 074/852-45-80 
KUPIĘ MOTOCYKL WSK DUDEK, 175 ccm najchętniej kom
pletny. w dobrym stanie, z dokumentacją lub złom z doku
mentacją albo części, fabr. instrukcję obsługi i inne. Wrocław, 
tel. 071/357-08-91
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA bez dokumentacji lub silnik do 

. Yamahy SRX 250. Rzepin, tel. 0604/44-63-45 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA XJ 600 po wypadku lub z 
uszkodzonym silnikiem, do 1990 r., model przed Diversion. 
Wałbrzych, tel. 0607/82-40-67 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA Drag Star Classic. Wrodaw, 
tel. 071/785-79-07 lub, 0601/70-84-92 
KUPIĘ MOTOCYKLE stare modele, mogą być do małego re
montu, z dokumentacją. Wrocław, tel. 071/342-17-20, 
0504/90-59-32
KUPIĘ MOTOROWER JAWA, 50 ccm .na chodzie*, w cenie 
ok. 200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-91-32 
KUPIĘ MOTOROWER KOMAR 2 oryginalny. Wrodaw, tel. 
071/398-81-80
KUPIĘ MOTOROWER ROMET na części. Wrodaw, tel. 
0502/83-45-57
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51, SR 50 uszkodzony, po 
wypadku, do remontu. Bielawa, tel. 074/645-74-48
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KUPIĘ MOTOROWER SIMSON skuter lub enduro. W dowol
nym stanie, udokum. pochodzenie, z rejonu Wrocławia lub 
Oleśnicy. Borowa Ol., tel. 071/315-71-14 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON wyprod. po 84 r.’, do remon
tu, może być do lakierowania, kompletna dokumentacja, sku
ter - do 800 zł, zwykły - do 500 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER. Paczków, tel. 
077/431-77-52,0602/67-58-35 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON może być do remontu lub 
uszkodzony - do 800 zł. Wrocław, tel. 0607/10-92-68 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON może być uszkodzony, do 
remontu, lakierowania. Wrocław, tel. 0604/14-68-58 
KUPĘ MOTOROWER SIMSON, 1983/93 r. cena do 800 zł. 
Kępno, tel. 062/781-44-74
KUPIĘ MOTORYNKĘ ROMET, 1988 r. w cenie do 300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
KUPIĘ SAKWY DO CHOPPERA duę, w dobrym stanie i .piór
nik1. do 150 zi. Oleśnica, tel. 0502/26-39̂ 10.071/315758-38 
KUPIĘ SPODNIE MOTOCYKLOWE, czarne, skórzane, dam
skie, prosty krój, • 130 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
KURTKA MOTOCYKLOWA skórzana, Ramoneska. różne 
rozm., stan b. dobry - 120 zł/szt. Środa śląska, tel. 
071/317-38-12
MIŃSK 250,1988 r., 5 tys. km - 900 zł. Witoszyn, gm. Żagań, 
tel. 065/360-46-92
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 1979 r. silnik WSK, 125 ccm, 
sprawny, -150 zł. Oława, tel. 071/313-02-87 
MOTOROWER APRILIA RS 50,1987 r., 17 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, mini ścigacz, rozrusznik, stan dobry - 3400 zł oraz 
Honda Lead, skuter, 91 r. - 2500 zł. Długie Stare, tel. 
0604/86-63-79
MOTOROWER APRILIA RS 50.1992 r., 19 tys. km. 50 ccm, 
benzyna, biało-czerwono-fioletowy, obudowany ścigacz. 
chłodnica, tarczowe hamulce, dozownik oleju, el. rozrusznik, 
centralny amortyzator, atrakcyjny wygląd, V maks. 90 km/h, - 
4:300 zł. Wrocław, teł. 071/354-36-81 .
MOTOROWER CAGIVA PRIMA, 1995 r.. 50 ccm, czerwony, 
ścigacz. hamulce tarczowe, stan b. dobry, - 4.500 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-39-36
MOTOROWER CHART, 1990 r., 50 ccm, zielony. Elektronik, 
zarejestrowany bezterminowo, nowa tablica rej., OC, nowy 
dowód rej., nowe części, b. dobra kompresja, ukł. eklektrycz- 
ny do porawek, - 450 zł. Szprotawa, tel. 068/376-39-57 
MOTOROWER CHART, 1991 r., 50 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, nowy akumulator, kierunkowskazy i opony, elektr. za
płon, po remoncie silnika, dodatkowo drugi silnik, tylne koło i 
inne części, - 600 zł. Jerzmanowice, tel. 076/819-61-71 po 
godz. 17,0604/86-41-48
MOTOROWER HERKULES, 1985 r.. 80 ccm. bursztynowy, 
wygląd elegancki, nowe klocki i akumaltor, el. obrotomierz, 
reg. amortyzatory tylne, dużo chromu, piaskowane felgi, -
2.000 zł. Jełowa k. Opola, tel. 077/421-10-04 
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1991 r., 11 tys. km, 50 ccm, 
czarno-biały, stan dobry, automatic, elektryczny rozrusznik, 
dozownik oleju, kierunkowskazy, boczne kufry, zarejestrowa
ny, -1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-71-94,0503/71-63-39 
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1995 r. typ .Bali’, • 2.800 
zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1977 r., czerwony, stan 
dobry, - 350 zi. Teodozewo, tel. 065/573-34-53 
MOTOROWER JAWA 210,1979 r., 50 ccm. bordowy, po wy
mianie prędkościomierza, linek, oryg. lakier, stan dobry; nowy 
dowód rej. - 250 zł.tel. 0604/59-52-23 
MOTOROWER JINCHENG, 1998 r.. 50 ccm, wiśniowy, - 2.400 
zł. Wrocław, teł. 071/353-51-55 
MOTOROWER KOMAR 231.1963 r., 50 ccm. kolor wiśnio
wy, pierwszy model, reflektor w oddzielnej obudowie, silnik 
na pedały, odrestaurowany i zarejestrowany, nowy dówód rej, 
- 650 zł. Wrocław, tel. 071/357-08-91 •
MOTOROWER KOMAR. 1972 r. z pedałami, silnik do uru
chomienia, bez dokumentów, * 85 zł. Świebodzice, tel. 
0606/97-94-42
MOTOROWER KOMAR, 1975 r., 50 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, • 300 zł. Lubin, tel. 076/846-40-56 
MOTOROWER MALAGUTI SKUTER. 1997 r.. 8 tys. km. 50 
ccm, srebrny metalic, duży, prod. włoskiej, immobilizer, chło
dzony cieczą, automatyczne ssanie, wyświetlacz temperatu
ry cieczy chłodzącej, nowy akumulator, atrakcyjny wygląd, •
6.400 zł. Ziębice, tel. 0608/80-62-17 
MOTOROWER MALAGUTI, 1998 r., 3 tys. km. 49 ccm. czer
wony, skuter, dozownik oleju, 2-osobowy, szerokie opony, 
soczewkowe reflektory, lekko uszkodzony, - 5.000 z}.. Wro
cław, tel. 0601/73-27-39
MOTOROWER OGAR 205,1987 r., 50 ccm, czerwony, stan 
dobry + motorower Jawa Sport, stan dobry, żóty, 3-biegowy • 
razem 650 zł. Świdnica, tel. 074/85-34-45-41 
MOTOROWER OGAR 200,1988 r., 49 ccm, czerwony, nowe 
dętki, linki, łańcuch i zębatki, stan b. dobry, - 250 zł. Polska 
Nowa Wieś, gm. Komprachcice, tel. 077/464-64-33 
MOTOROWER OGAR, 1989 r., 50 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, dodatkowy silnik, -180 zł. Rożnów, tel. 0600/11-24-05, 
po 19
MOTOROWER OGAR 200,1989 r., 1 tys. km, 50 ccm. brązo
wy, zadbany, po remoncie silnika, nie zarejestrowany, udoku
mentowane pochodzenie, - 250 zł. Pogorzela, tel. 
065/573-42-32
MOTOROWER OGAR 205,1989 r., 50 ccm, niebieski meta
lic, stan b. dobry, sprawny, nowe kolanko od motorynki, tłu
mik od Simsona, atrakcyjny wygląd, - 350 zł. Tyniec Mały, tel. 
071/311-91-05
MOTOROWER PEUGEOT ZENIT SPORT SKUTER, 1998 r., 
2 tys. km, 49 ccm, benzyna, czerwony, firmowa kurtka i 
spodnie, kask, kufer z tyłu, atrakcyjny wygląd, szybki, - 4.400 
zł. Wrocław, tel. 071/780-66-38 
MOTOROWER PEUGEOT ENDURÓ, 1999 r., 73 tys. km, 50 
ccm, czerwony, 5-biegowy, hamulce tarczowe, - 3.200 zł. 
Chocianów, tel. 0604/28-12-09 
MOTOROWER PGO BIO MAX, 1977 r., 50 ccm, czerwony 
metalic, skuter, el. rozrusznik, dozownik oleju, automatic, 
schowek na kask, - 3.700 zł lub. zamienię na skuter Simson, 
do 1.500 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
MOTOROWER PIAGGIO NRG, 1996 r.. 50 ccm, czarny, chło
dzony cieczą, nie rejestrowany, opłacone cło, - 4.500 zł. Dłu
gie Stare. tel. 0604/86-63-79
MOTOROWER PIAGGIO, 1996 r., 9 tys. km,: 49 ccm, turku
sowy metaiic, silnik chłodzony cieczą, hamulec tarczowy, 
soczewkowe lampy, sportowy tłumik, aluminiowe felgi, - 3.500 
zł. Mierzowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
MOTOROWER PIAGGłO, 1997 r., 50 ccm, czerwony meta
lic, aluminiowe felgi, • 2.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Leszno, tel. 0609/65-28-65
MOTOROWER PIAGGIO, 1997 r.r50 ccm automatic, • 1.100 
zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16
MOTOROWER ROMET, 1983 r., 49 ccm. niebieski, zadbany, 

-stan idealny, kompletna dokumentacja, • 450 zł. Stawicz 1, 
gm. Milicz, tel. 071/384-14-79
MOTOROWER ROMET, 1984 r., 50 ccm stan idealny, - 350 
zł. Klępina, woj. zielonogórskie* tel. 068/327-62-92 
MOTOROWER ROMET, 1987 r.« - 100 zł. Oława, tel. 
0607/30-61-65
MOTOROWER ROMET OGAR, 1988 r., 50 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, 3-biegowy, uszkodzone łożysko na wale + dru
gi na części z dwoma silnikami i dokumentacją, - 250 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-33-43 
MOTOROWER ROMET OGAR 200.1988/89 r., 5 tys. km, nie

bieski, 3-biegoWy, nowe opony, kratka na lampie, ll właści- 
ciel, faktura zakupu,,pełna dokumentacja, techn. sprawny, 
oryginalny wygląd, stan.idealny, • 75Qvzł. Kłodzko, tel. 
074/647-56-79,0603/45-28-42 
MOTOROWER RYŚ MR-1,1959 r., 50 ccm, kolor wiśniowy, 
brak cylindra i tłumika, w całości lub na części -150 zł. Wro
cław, tel. 071/357-08-91
MOTOROWER SIMSON, 1958 r. oryginalny, stan dobry + 
Jawa 250,1960 r., do złożenia, • 500 zł. Kąty Opolskie, tel. 
077/464-34-09
MOTOROWER SIMSON, 1958 r. cały. • 400 zł. Mioszów, tel. 
075/721-16-94,0600/13-13-01 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1968 r.. niebieski, 4-bie
gowy, po remoncie silnika, nowy akumulator, prostokątne kie
runkowskazy, techn. sprawny, zarejestrowany, stan idealny, 
kask, -1.700 zł: Wrocław, tel. 071/351-26-21,0606/36-47-63 
MOTOROWER SIMSON S 50,1978 r. stan dobry, - 800 zł. 
Żary, tel. 068/374-40-13
MOTOROWER SIMSON SR 51,1981 r, 20 tys. km, 49 ccm, 
zielony, 4-biegowy, zarejestrowany, opłacony do 05.2002 r., 
mało eksploatowany, stan dobry, - 800 zł. Wilkowice, gm. Lip
no, tel. 065/534-12-86,0603/39-50-32 
MOTOROWER SIMSON S 51,1982 r., 50 ccm, niebieski, nowy 
lakier, opony, tłok, łożyska, zębatki, łańcuch, zarejestrowany, 
stan b. dobry, • 1.200 zł. Małomice, woj. zielonogórskie, tel. 
0607/19-82-23
MOTOROWER SIMSON S 51,1982 r. stan b. dobry, 4-biego
wy, po remoncie kapitalnym silnika, śilnik na dotarciu, -1.300 
zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-22-80 
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO, 1983 r., 3 tys. km. 
czerwony, zarejestrowany, nowa biała tablica, - 1.400 zł lub 
zamienię na motocykl Honda MTX, lub Yamaha DT. Jawor, 
tel. 076/870-34-90
MOTOROWER SIMSON S70,1984 r., 30 tys. km, 70 ccm, 
czerwony, owiewki, nóżka, nowe opony, tył MZ 150, nowy 
akumulator, rejestracja na 50 cm3, oparcie, opłacony, -1.350 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-65-75 
MOTOROWER SIMSON S51B, 1985 r.. 2 tys. km. 51 ccm, 
niebieski metalic, garażowany, 4-biegowy, silnik do małego 
remontu, nowy tłumik, zapłon, głowica + drugi na części, • 
800 zł lub azmiana na MZ ETZ 250/1, z rejonu Wrocławia stan 
dobry. Kadłub, gm. Miękinia, tel. 071/317-85-90 
MOTOROWER SIMSON, 1986 r., 11 tys. km, 50 ccm, niebie
ski, stan b. dobry, zarejestrowany, aktualne ubezpieczenie, w 
ciągłej eksploatacji, pilnie, • 1.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-26-48
MOTOROWER SIMSON S51, 1986 r., 10 tys. km, 50 ccm, 
zielony, elektronik, akumulator, 4-biegowy, kierunkowskazy -
1.200 zł lub zamienię na MZ ETZ 1989/90/91 r. w podobnej 
cenie. Bolesławiec, tel. 0607/74-04-17 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1986 r., 13 tys. km. 49 ccm. 
beżowy, 4-biegowy, kufer, zarejestrowany, zapłon w stacyj
ce, po wymianie tarcze, tłok, simmering, aparat zapłonowy, 
łańcuszek i pokrowiec na siedzenie + kask, -1.600 zł. Lubin, 
tel. 076/846-30-89
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r. do małego remontu, 
brak iskry, -1.000 zł. Naroczyce, tel. 076/843-95-75 
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., 17 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, 4-biegowy, nowy akumulator (na gwarancji), po 
remoncie silnika, kierunkowskazy, zarejestrowany, używany 
przez starszą osobę, stan b. dobry, - 1.550 zł. Żagań, tel. 
068/477-33-02,0606/46-31-42 
MOTOROWER SIMSON S 51.1987 r.. niebieski, mało uży
wany, nowy akumulator, stan idealny, - 2.200 zł. Bielawa, tel. 
0604/14-68-58
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1987 r., 8 tys. km, 50 ccm, 
niebieski, nowe opony, udokum. pochodzenie, kierunkowska
zy, stan idealny, • 1.350 żł. Targowisko, gm. Lipno, tel. 
065/534-03-31
MOTOROWER SIMSON, 1987 r., niebieski, dodatkowy sil
nik, -1.250 zł. Wrocław, tel. 0604/81-87-13 po godz. 20 
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r., 10 tys. km. 50 ccm, 
zielony, stan b. dobry, garażowany, sprowadzony z Niemiec 
w 1988 r., zarejestrowany, • 1.700 zł + kask. Wrocław, tel. 
071/351-47-13,0602/27-67-62 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988 r.. 4 tys. km, żółto-czar
ny, skuter, po remoncie, nowe części, szerokie opony, hamu
lec przedni tarczowy, układ wydechowy Sebring, atrakcyjny 
wygląd, dużo części, 4 opony, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, -1.400 zł lub zamienię na ETZ 251/150. Bolesławiec, 
tel. 075/734-60-10
MOTOROWER SIMSON SKUTER SR 50,1988 r., 12 tys. km, 
50 ccm, wiśniowy metalic, kierunkowskazy, inst. 12 V, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry, • 1.300 zł. Jaszkowa 
Dolna. tel. 074/868-76-84
MOTOROWER SIMSON SR 51.1988 r.. czerwony, nowe zę
batki, łańcuch, opony, stan b. dobry, • 1.200 zł. Lipnica, tel. 
071/317-59-84
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 50 ccm, czarny, 
stan b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, insL 6 V el., na 
białych tablicach -1.700 zł. Międzylesie, tel. 074/812-60-51 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r. uszkodzona gło
wica, - 1.200 zł. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/789-29-04,0502/67-28-28 
MOTOROWER SIMSON, 1988 r., 10 tys. km, granatowy me
talic, po remoncie silnika i po lakierowaniu w 09.2000 r., waż
ny przegląd i OC, felgi aluminiowe .gwiazdy*, stan b. dobry; •
1.250 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-10-64 v 
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r. stan b. dobry, -1.800 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-26-44 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., 14 tys. km, 50 ccm, 
niebieski, oryginalny lakier, 4-biegowy, kask, rejestracja, bocz
ny bagażnik, -1.600 zł. Paszowice, tel. 076/870-17-74 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988,r., 15tys, km, 50.cęm, 
dwusuw, kolor wiśniowy, stan dobry, -1.450 zł. Środa śląska, 
tel. 0607/42-82-97
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988 r., 8 tys. km. 50 ccm, 
niebieski, 4-biegowy, po remoncie sijpika, po lakierowaniu, 
zarejestrowany bezterminowo, stań b. dobry, -1.800 zł. Wro
cław. tel. 071/316-84-69,782-73-80 do godz. 15 
MOTOROWER SIMSON S51,1988 r., 49 ccm,zielony, stan 
b. dobry, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany, opłacony, w cią
głej eksploatacji, nowe opony, 4-biegowy, kierunkowskaz, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/10-92-68 
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r., 10 tys. km, 50 ccm, 
zielony, I właściciel, zadbany, zarejestrowany, garażowany, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-47-13,0602/27-67-62 . 
MOTOROWER SIMSON S 51. 1988 r., 50 ccm,. czerwony, 
pełna dokumentacja, stan techn. b. dobry, - i.600 zł; Wro
cław. tel. 071/322*30-01
MOTOROWER SIMSOfo ENDURO, 1989 r., 50 ccm, żółty, 
sprow. z Niemiec, stan idealny,  ̂1.650 zł. .Oleśnica, tel. 
071/315-58-38,0502/26-39-10 
MOTOROWER SIMSON S 51 B1,1989 r„ 70 ccm. czerwo
no-biały, po remoncie kapitlańym, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 

. 0603/46-29-87 po godz. 13 ,
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1989 r. bagażnik, 
kufer, lusterka, kierunkowskazy, stan b. dobry, - 1.700 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-66-20,0602/21-10-75 _
MOTOROWER SIMSON, 1989 r„ zielony metalic, po remon
cie silnika, b. dużo nowych części, stan b. dobry, - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-41
MOTOROWER SIMSON SR 50,1989 r., biało-czarny, nowe: 
opony, akumulator, sprzęgło, zawieszenie z przodu, instala
cja elektryczna 12 V, 4-biegowy, 2-lusterka boczne, nóżka, 
bagażnik, książka, części, -1.900 zł. Wrocław, tel. 352-79-02 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, czerwo-

ho-biały, po remoncie, stan b..dobry, • 1.850 zł: Zawadzkie, 
1el. 077/461-63-95
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r , fO tys. km, 50-ccm, 
kość słoniowa, instalacja 12V, prostokątne kierunkowskazy i 
tylna lampa, stan b. dobry, - 1.700 zł. Zimnice, gm. Kunice, 
tel. 076/722-88-04
MOTOROWER SIMSON SR 51,1990 r., 50 ccm, kolor wi
śniowy metalic, blokada kierownicy, zarejestrowany bezter
minowo, kask, stan dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/28-65-85,071/781-41-56 
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1991 r., 10 tys. km, 
51 ccm, żółto-bordowy, stan b. dobry, • 1.300 zł. Krosno Odrz., 
tel. 068/391-43-06
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1991 r. stan dobry, bez 
prawa rej., .na chodzie", - 400 zł. Szprotawa, tel. 
0504/76-19-04
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1991 r., 50 ccm, niebie- 
sko-czerwony, 4-biegowy, podniesiony, wzmocniona rama, 
owiewki na ręce, inst. 6 V, dużo nowych części, szeroka opo
na, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany, -1.800 zł. Wrocław,

. tel. 071/357-68-51,0504/87-34-22 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1992 r., 7 tys. km. perłowy 
metalic, nowe opony, nowy akumulator, stan idealny, -r 2.200 
zł. Brzeg, tel. 0504/96-32-10
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1998 r., 12 tys. km, 50 ccm, 
wiśniowy metalic, kierunkowskazy, inst. 12 V, nowy akumula
tor, 4-biegowy, stan b. dobry, • 1.300 zł. Jaszkowa Dolna, tel. 
074/868-76-84
MOTOROWER TAKT SKUTER, 1991 r., 7 tys. km, 50 ccrp, 
czerwony, 1-osobowy, rozrusznik elektryczny, automatic, 
techn. sprawny w 90%, brak filtra powietrza i akumulatora, 
bezterminowy przegląd, - 1.380 zł. Wrocław, tel. 
0601/06-29*91
MOTOROWER YAMAHA, 1980 r., 50 ccm, czarno-czerwony, 
aluminiowe felgi, bez dokumentacji, stan średni lub zamienię 
na rower górski. Legnica, tel. 076/722-74-41,0609/28-32-87 
MOTOROWER YAMAHA 80 PT, 1982 r., czarny, po kapitał- 
iiym remoncie, dużo nowych części, zarejestrowany, -1.900 
zł. Prusice, tel. 071/312-52-60 
MOTOROWER YAMAHA RD, 1989 r., 80 ccm, czerwony, 
owiewka, lakierowany, nowy tłok, wał po regeneracji, dozow
nik, techn. sprawny, - 2.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
MOTOROWER YAMAHA 50 MBK, 1994 r., 50 ccm, szary 
metalic, skuter, rozrusznik, dozownik oleju, hamulec tarczo
wy, automatic, kompletna dokumentacja, 2-osobowy, • 2.500 
zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16

MOTOROWERY - SKUTERY
UŻYWANE 

marki: Piaggio, Malaguti, Yamaha i  inne 
atrakcyjne ceny

OP012322
Olszyna Lub., tel. 075/721-21-18,0-601946 395

MOTORYNKA, 1987 r., 50 ccm stan bardzo dobry, brak do
kumentacji, • 350 zł. Jelcz-LaskOwice, tel. 0604/66-80-48 
MOTORYNKA PONY, 1989 r., czerwona, kompletna dokumen
tacja, stan b. dobry, - 370 zł. Wrocław, tel. 0609/28-78-39 
MOTORYNKA ROMET, 1987 r., 50 ccm, zielono-żółty, po re
moncie silnika i malowaniu, stan idealny, - 410 zł lub zamie
nię. Kłodzko, tel. 074/867-50-36 
MOTORYNKA ROMET, 1988 r., 50 ccm, zielona, stan dobry, 
dokumentacja, • 300 zł. Długie Stare, tel. 0604/86-63-79 
MZ SKUTER TR1 cały po remoncie, -1.000 zł. Mioszów, tel. 
075/721-16-94,0600/13-13-01 
MZ ETZ 251,1989 r., zielony, stan dobry, • 1.450 zł. Milicz, 
tel. 071/384-24-31,0609/46-79-51 
MZ 150, 1985 r., - 150 zł. Radoszów, gm. Pieszyce, tel. 
074/836-92-29
MZ, 1984 r., czerwony, zadbany, mało używany, nie wymaga 
napraw, Stan b. dobry, • 1.550 zł. Oleśnica, tel. 071/399-04-22 
MZ ETZ 125 SAXON, 1995 r.. 11 tys. km, 125 ccm, czerwony, 
dozownik oleju, aluminiowe felgi, sportowy, - 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/72-72-32
MZ ETZ 150,14 tys. km stan b. dobry, b. dużo nowych części, 
oryginalny lakier, ważny przegląd, -1.350 zł lub zamienię na 
motorower Simson. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-41-00, 
0600/60-85-37
MZ 150, 1986 r. stan dobry, - 550 zł. Kobierzyce, tel. 
0607/49-44-73
MZ ETZ iSo, 1987 r., 10 tys. km, zielony, oryginalny lakier i 
przebieg, hamulec tarczowy, lampa H4, stan idealny, • 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-54-52,0504/90-62-55 
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, niebieski, po remoncie, wy
mieniony tłok, wał, cylinder, sprzęgło, łańcuszek z zębatka
mi, gażnik, zębatki, opony, nowy lakier, nowe klocki ham., 
dodatkowo dołożę używany alternator i skrzynię biegów, -
1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Bielawa, tel. 
074/645-48-72
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, zielony, stan b. dobry, po re
moncie i lakierowaniu, w ciągłej eksploatacji, -1.100 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-06-29
MZ ETZ 150,1988 r., 143 ccm, zielony, ham. tarczowy, waż? 
ny przegląd, OC, nowe opony, • 1.050 zł. Opatówek, tel. 
062/761-82-86
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm stan b. dobry ♦ silnik bez nu
merów - 799 zł. Pieszyce, tel. 0608/12-26-69 
MZ ETZ 150,1988 r., 26 tys. km, 150 ccm, żółty, pó kapital
nym remoncie silnika, nie wymaga wkładu finansowego, dużo 
nowych części, -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, 
garażowany, uszkodzony prędkościomierz) metalowe bagaż
niki boczne, - 960 zł. Świdnica, tel. 074/852-90-16 
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, żółty, zarejestrowany, tech- 

: nicznie sprawny, opona i tłumik crossa, hamulec tarczowy, • 
750 zł. Żarów, teł.-074/858-90-52 
MZ ETZ 150,1989 r., 150 ccm nowe opony, stan idealny, -
1.000 zł. Lenartowice, tel. 071/317-11-64 
MZ ETZ 150,1989 r.. czarny, +.drugi z 1987 r. na części, nie
kompletny, • 1.000 zł. Godzleszowa, tel. 0602/61-08-08, 
0602/32-08-57
MZ ETZ 150,1989 r., 150 ccm, szary metalic, nowe opony, 
akumulator, po remoncie silnika i lakierowaniu, w ciągłej eks
ploatacji, , zarej., stan-b. dobry -1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-48-22,0502/85-08-61 
MZ ETZ 150,1989 r., 18 tys. km, 150 ccm, czerwony, prze
gląd do 09,05.2002 r., oryginalny lakier, hamulec tarczowy, 
nowe opony i akumulator, kask, stan b. dobry, -1.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Złoty Stok, teł. 
074/817-57-66 .
MZ ETZ 150,1990 r., 11 tys. km, 150 ccm, srebrny metalic, po 
malowaniu, stan b. dobry, nowy akumulator, -1.300 zł. Góra, 
tel. 065/543-23-63
MZ ETZ 150,1991 r., 17 tys. km, 150 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, hamulec tarczowy, nowy typ lamp, nowy akumulator, 
zapłoń elektroniczny, nowa, tylna opona, nóżka boczna, stan 
idealny; przygotowany do sezonu, • 1.500 zł. Zarzyca, gm. 
Kondratowice, tel. 0606/10-59-24 
MZ ETZ 150,1992 r.. 6 tys. km stan b. dobry, -1.600 zł. Wro
cław. tel. 071/342-75-62.0607/48-12-06 
MZ 250,1981 r., 247 ccm, benzyna, zielony, stan dobry. • 750 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Parzyce, gm. Nowogrodziec, 
tel. 075/736-32-58

MZ 250,1983 r. hamulec tarczowy, kierunkowskazy, kaski i 
docisk hamulcowy ż wężykiem, - 800 żł. Lazy, tel. 
071/389-88-00 . -
MZ 250,1983 r., 2 tys. km, fioletowy metalic, po remoncie 
silnika i ramy, nowe opony, błotnik plastikowy, zbiornik 251, 
przerobiony tył, atrakcyjny wygląd. Długołęka, tel. 
071/398-76-53,0607/32-39-93 
MZ 250,1984 r., 250 ccm, zielony, 2 lampy z tylu, szeroka 
opona, stan b. dobry, • 900 zl. Wilków, tel. 076/878-17-83 
MZ 250,1984 r., 11 tys. km, 250 ccm, czerwony, zarejestro
wany, po remoncie, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0504/97-58-96
MZ 250 CROSS, 1985 r., granatowy metalic, opony crosso
we, po lakierowaniu, • 350 zł lub zamienię. Iłowa Żagańska, 
tel. 068/377-40-32
MZ 250, 1986 r., czarny, dużo przeróbek, centralny, tylny 
amortyzator, atrakcyjny wygląd - 1.000 zł. Głębowice, tel. 
071/389-06-35
MZ 250,1986 r„ 250 ccm, ró>owy"metalic, stan techn. dobry, 
po remoncie skrzyni biegów, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-53-48
MZ ETZ 250,1987 r., 25 tys. km, 250 ccm, biały, atrakcyjny 
wygląd, po pierwszym szlifie (1700 km), bagażniki boczne, 
dodatkowo nowy wał korbowy oraz linki, -1.200 zł. Szydłowi- 
ce, gm. Lubsza, tel. 077/411-80-28 po godz. 20 
MZ ETZ 250,1987 r. stan b. dobry, • 1.300 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-24-21
MZ ETZ 250,1987 u, 21 tys. km, 250 ccm, szary metalic, po 
remoncie silnika, instalacji, nowa opona, stan b. dobry, -1.050 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-52-42 
MZ ETZ 250,1987 r., 23 tys. km, 250 ccm, czarny, w całości 
lub na części - 500 zł. Stary Ujazd, gm. Ujazd Śląski, tel. 
0608/79-85-70
MZ ETZ 250,1988 r., 250 ccm, czerwony, nowy lakier, po re
moncie silnika, stan b. dobry, - 1.400 zł. Długie Stare, tel. 
0604/86-63-79
MZ ETZ 250,-1988 r, niebieski, -nowy łańcuch i oponyi wy
mieniony akumulator, .na chodzie’, - 1.250 zł. Głogów, tel. 
076/834-83-19
MZ ETZ 250,1988 r., 1 tys. km, 250 ccm, zielony metalic, kpi. 
dokumentacja, obrotomierz, nowy akumulator, nowe klocki 
hamulcowe, reflektor H4, silnik po kapitalnym remoncie, nowy 
łańcuch, stan idealny, -1.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-01-39 
MZ ETZ 250,1988 r., fioletowy metalic, nowy akumulator i 
regulator, .stop’ w hamulcu ręcznym, hamulec tarczowy (po
dwójny), silnik po wymianie tłoka i pierścieni, stan techniczny 
b. dobry, przygotowany do sezonu, - 1.500 zł. Wołczyn, tel. 
0608/49-91-14
MZ ETZ 250,1989 r., 250 ccm, zielony, stan b. dobry, zadba
ny, techn. sprawny, nie wymaga napraw, niekompl. dokumen
tacja, - 690 zł. Nowogród Bobrz., tel. 0608/68-31-67 
MZ ETZ 250,1989 r., 20 tys. km, 250 ccm, srebrny, hamulec 
tarczowy, nowe opony i akumulator, kufer, stan b. dobry, - 800 
zł lub zamienię na motocykl MZ 251 ETZ, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/327-49-02,0501/81-53-62 
MZ ETZ 251.1989 r.. zielony, hamulec tarczowy wentylowa
ny, zadbany, - 1.700 zł. Lubin, tel. 076/843-29-20, 
0607/05-05-95
MZ ETZ 251,1989 r. stan b. dobry, • 1.600 zł. Pieszyce, tel. 
0608/12-26-69
MZ ETZ 251,1990 r., 20 tys. km, 250 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, po.remoncie kapitalnym, - 1.600 zł. Kobylin, tel. 
065/548-22-98
MZ ETZ 251,1990 r. ham. tarczowy, udokum. pochodzenie, 
stan b. dobry, -1.500 zł. Opatówek, teł. 062/761-82-86 
MZ ETZ 251,1990 r., 243 ccm, niebieski metalic, kompletna 
dokumentacja, po remoncie, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 
0607/16-70-51
OSA 150,1960 r., 10 tys. km, 148 ccm, czerwony, po odbu
dowie, oryginalny w 100% - 2.000 zł lub zamienię na moto
cykl M-76 lub podobny, z wózkiem bocznym. Świebodzin, gm. 
Świebodzin, tel. 0605/53-76-38 
PANONIA 250 TLF, 1962 r., 250 ccm, benzyna, czarny, oryg. 
w 100%, do remontu lub na części, -150 zl. Radwanice, tel. 
071/311-70-98
PANONIA TLF, 1958 r., 250 ccm oryginalny, kpi., sprawny, - 
120 zł. Pieszyce, tel. 0608/12-26-69 
PEUGEOT SV 125 SKUTER. 1995 r., 10 tys. km, 125 ccm, 
benzyna, zielony metalic, elektr. rozrusznik, dozownik oleju, 
automatic, wskaźnik paliwa, hamulec tarczowy, aluminiowe 
felgi, katalizator, 2-osobowy, b. szybki, ekonomiczny, dużo 
schowków, mało eksploatowany, stan idealny, dodatkowo 
duża szyba czołowa, - 3.800 zł. Biestrzynnik, gm. Ozimek, 
tel. 0602/67-67-68
O PIAGGIO ZIP 50,1994 r., 50 ccm, 2-suw silnik

1-cylindrowy, przekładnia automatyczna, bez- 
stopniowa, dozownik oleju automatyczny, chło
dzony pow., zapłon elektroniczny, rozrusznik 
elektr. i nożny, zużycie paliwa 21/100 km, • 3.200 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0609/59-19-38 84017851

SACHS XTC125,1998 r., 4 tys. km, 125 ccm, ciemnoniebie
ski, ścigacz, obudowany, silnik Yamaha, 6-biegowy, 2 tarcze 
hamulcowe, rama rurowa, dokumentacja, podwójne reflekto
ry, I rej. 04.99 r., I właściciel, stan b. dobry, - 9.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-10-39,0606/38-26-05 -
SHL M-11 LUX, 1964 r., 17 tys. km, 175 ccm, czarny, profe
sjonalnie odrestaurowany, nowy lakier, szparunki, chromy, 
atrakcyjny wygląd - 2.500 zł lub zamienię na Osę M-52, w 
podobnym stanie, kompletny. Wrocław, tel. 071/357-08-91 
SKUTER YAMAHA 650,1990 r. po remoncie kapitalnym sil
nika, - 5.100 zł. Żagań, tel. 068/477-57-15,0608/21-71-37 
SPODNIE MOTOCYKLOWE, czarne, nowe, na wzrost 
180-190 cm -400zł. Gromadka, M . 076/817-29-00 
SPODNIE MOTOCYKLOWE skórzane, wiązane, proste ."stan 
idealny, damskie, męskie -100 zł/szt. Środa Śląska, tel. 
071/317-38-12
SUZUKI CAVALCADE, 1986 r., 1360 ccm, brązowy, chromo
wany, -15.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-66-08 • 
SUZUKI 125, 1993 r. 34 KM, - 4.800 zł. Ścięgrty, tel. 
075/761-83-45
SUZUKI 250 RM CROSS, 1993 r. stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd, - 5.300 zł. Oborniki śląskie, tel. 0717310-26-27. 
0606/74-05-75
SUZUKI 500,1993 r., 16 tys. km, fioletowy metalic. - 9.900 
zł., woj. zachodnio-pomorskie, tel. 0601/41-50-63 
SUZUKI BANDIT, 1999 r.. 33 tys. km. 1200 ccm, perłowobor- 
dowy, bez wypadku, serwisowany, kupiony w salonie, I wła
ściciel, eksploatowany turystycznie, stan b. dobry, • 22.000 
zł. Świdnicą, teł. 0605/78-33-65 
SUZUKIDR600 ENDURO. 1991 r., 600 ccm, czarnb-niebie- 
sko-czerw.. po wymianie rozrządu, stan idealny, - 6.500 zł., 
tel. 075/751-29-35,0607/34-30-55 
SUZUKI DR 600S DAKAR, 1987 r., 44 tys. km. 584 ccm. 4-suw, 
biało-niebieski, w kraju od 2 miesięcy, stan idealny, - 6.000 zł. 
Głogów, te^0602/83-35-32 ’
SUZUKI GF 500E, 1991 r.. zielony, stan b. dobry, • 5.900 zł. 
Świeradów Zdrój. tel. 075/781-71-04,0601/56-58-48 
SUZUKI GM 250.1995 r.. 20 tys. km. czarny, - 6.500 zł. Gu- 
choazy, tel. 0604/08-58-98
SUZUKI GS 1100GK, 1984 r., 20 tys. Hm. 1100 ccm. srebrny 
metalic, turystyczny, RO, 3 kufry,'tempomat, techn. sprawny, 
sprowadzony z Kanady, • 12.200 zł: Prudnik, tel. 
077/436-30-55
SUZUKI GS 500,1991 r„ 46 tys. km, 500 ccm, niebieski me

talic, stan b. dobry; po Wymianie łańcucha, zębatek, klocków, 
opony przedniej, dodatkowo siatka na kask, - 6:500 zł. Biela
wa, tel. 0603/69-28-05
SUZUKI GS 500E. 1990 r.. 21 tys. km, 500 ccm/czerwony,
bez wypadku, zadbany, udokumentowane pochodzenie, -
6.100 zł. Zbylutów, tel. 075/782-32-12,0603/39-53-32 '
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 500 ccm, fioletowy, mało używany
w kraju, zarejestrowany, zadbany, serwisowany, • 6.800 zł.
Żary, tel. 0606/16-83-09,068/375-99-22
SUZUKI GS 500E, 1996 r., 31 tys. km, czarny, aluminiowe
felgi, - 9.500 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09
SUZUKI GSX 1100EF, 1987 r., 44 tys. km, 1100 ccm, 16V,
biało-czerwona perta, bez wypadku, stan b. dobry, kufer Givi,
- 7;500 zł. Siedlec, tel. 068/347-24-51
SUZUKI GSX1100EF, 1988 r.. 35 tys. kni, 1100 ccm, bordo
wy, stan idealny, przerobiony na .Naked Bike>Vb. atrakcyjny 
wygląd, po wymianie oleju, nowe opony, - 7.900 zł lub zamie
nię na Fiata Cinquecento albo VW Polo, 1992-93 r.. Piecho
wice, tel. 075/761-13-20 po godz. 20,0605/73-27-57 
SUZUKI GSX 1100F, 1993 r., 40 tys. km. 1100 ccm, 4-Suw, 
grafitowo-fioletowy met., w kraju od 2 miesięcy, sprowadzony 
z Belgii, hydrauliczne sprzęgło, stan idealny, -14.000 zł. Gło
gów, tel. 0602/83-35-32
SUZUKI GSX 400,1982 r., 50 tys. km, 400 ccm, czerwony, 
sprowadzony z Niemiec, bez wypadku. • 2.500 zł. Świebodzi
ce, tel. 0605/82-60-61
SUZUKI GSX 555ES, 1985i., 53 tys. km, czerwony alumi
niowe felgi, w kraju od tygodnia, stan idealny, - 4.990 zh Kro
sno Odrzańskie, tel. 068/383-63-34,0603/97-09-35.
SUZUKI GSX 750R, 1996 r., 750 ccm, srebrny metalic, 100 
% oryginał, - 20.000 zł lub zamienię na samochód. Leszno, 
tel. 0609/45-99-56
SUZUKI GT 250,1979 r., 21 tys. km, 250 ccm. biały, I właści
ciel, w kraju od 9 miesięcy, hamulce tarczowe, stan idealny, 
atrakcyjny wygląd, - 2.500 zł. Grodków, tel. 0608/74-02-04 
SUZUKI GT 80,1991 r., 80 ccm gażnik do regulacji, stan b. 
dobry, • 1.800 zł lub zamienię. Dąbrowa, gm. Twardogóra, tel. 
071/315-98-31
SUZUKI LS 650 SAVAGE CHOPPER, 1994 r., 12 tys. km, 
czerwony metalic, sakwy boczne, - 9.700 zł. Nysa, tel. 
077/435-96-09 v
SUZUKI RF 600,1995 r.. 20 tys. km, 600 ccm, czamo-fioleto- 
wo-żółty, + kombinezon skórzany, -10.500 zł. Strzelce Opol
skie, tel. 077/461-35-29,0606/88-67-10 
SUZUKI RG125F, 1996 r., 13 tys. km,.125 ccm, czarny, ha
mulce tarczowe, dozownik oleju, 6-biegowy, rozrusznik elektr., 
nowy akumulator, 36 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, -
6.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/10-73-24
SUZUKI RG 80,1992 r., biało-niebieski, - 3.300 zł. Przeczą, 
gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-85-50 ~
SUZUKI VS 1400 INTRUDER, 1995 r.,140p ccm, czarny 
metalłć, sprowadzony złłiemiec, oclony, - 21.000 zł. Leszno, 
tel. 0603/26-24-90
TRIUMPH TIGER, 1995 r., 54 tys. km. 900 ccm, niebie
sko-czarny, uszkodzony, nie rej, w kraju, duże enduro, - 8.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-4542.0603/9745-70 
URAL M 67.1985 r., szary, instalacja 12 V, wózek boczny, 
stan idealny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/16-95-64 
WFM M-06,1957 r., 4 tys. km, 125 ccm w 100 % oryginalny, 
40 lat nie używany, garażowany, -1.000 zł. Smarchowice, woj. 
opolskie, tel. 0602/82-54-37
WÓZEK BOCZNY, 1987 r.. czerwony, do Jawy 350, stan do
bry, -100 zł. Targoszyn, tel. 076/872-86-12 
YAMAHA 125 SR, 1991 r., 21 tys. km, 124 ccm, wiśniowy 
metalik, chopper, ekonomiczny, mało eksploatowany, 12 KM, 
v-max 105 km/h, kask otwarty Uvex i Roemer, stan b. dobry, -
3.900 zł. Wrocław, tel. 0600/18-2041 
YAMAHA DT 80 ENDURO, biało-niebieski, centralny amor
tyzator, po remoncie silnika i lakierowaniu, b. dużo nowych 
części, zarejestrowany, zadbany, stan idealny, • 2.900 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/767-84-84
YAMAHA FJ1100,1984 r.. czarny, 5-biegowy, nie eksploato
wany w kraju, bez wypadku, stan dobry, - 5.500 zł lub zamie
nię na samochód. Wąsosz, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/76-96-78 do godz. 12
YAMAHAFJ12001200,1989 rj. 55tyś.km( 1174 ccm, DOHC, 
16V, srebrny metalic, bez wypadku, stan idealny, I właściciel,
- 9.900 zł. Bolesławiec, tel. 0501/46-84-60
YAMAHA FZ 750,1988 r., 66 tys. km 100 KM. • 6.800 zł. Wro
cław, tel. 357-60-83
YAMAHA FZR1000,1990 r.. 25 tys. km, fioletowo-srebmy, 
148 KM, nowy akumulator, nowe opony, wymienione płyny, 
przygotowany do sezonu, stan b. dobry, - 9.500 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/641-82-34,0607/77-8444 
YAMAHA FZR 1000,1991 r.. 56 tys. km, 1000 ccm, 150 KM 
trójkolorowy, sportowy układ wydechowy Devil, nowy akumu
lator, nowe opony, atrakcyjny wygląd, przygotowany do se
zonu, -10.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-94-92 
YAMAHA FZR 600,1989 r. stan b. dobry, - 7.700 zł. Kowary, 
tel. 0607/46-94-86
YAMAHA FZR 600,1992 r.. 30 tys. km, 600 ccm. perłowo
czarny, lekko uszkodzona prawa strona, • 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/53-31-18
YAMAHA FZR 600 jenezi, 1993 r., 26 tys. km, biało-czerwo
ny. sprowadzony że Szwajcarii, zarejestrowany, bez wypad
ku, po wymianie klocków, świec, łańcucha, - 8.300 zł. Strze
lin, tel. 071/392-38-39.0604/88-58-58 
YAMAHA FZR 600, 1993/94 r., 38 tys. km, 600 ccm, bia
ło-czerwono-niebieski, wersja Genesis, po serwisie, przygo
towany do seionu, atrakcyjny wygląd, stan idealny, -10.700 
zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-11,0503/04-51-74 
YAMAHA FZR 600R, 1995 r. stan dobry, sprowadzony w 2000 
r, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0603/23-39-67 
YAMAHA FZR 750R, 1989 r., 48 tys. km, biało-czerwony, oclo
ny, me eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -10.500 zł.. Ja
rosław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
YAMAHA LD 80,1986 r., 80 ccm mini-ścigacz, do poprawek, 
stan dobry - 900 zł. Wrocław, teł. 071/322-30-01 

: YAMAHA RD 250,1980 r., 33 tys. km, 250 ccm, zielony me
talic, ścigacz, zarejestrowany, po lakierowaniu, stan b. dobry, 

' -1.900 zł. Opole, tel. 077/439-70-95 
YAMAHA TDM 850,1993 r., 23 tys. km. 850 ccm, zielona, 
stan b. dobry, przegląd do 2002 r., wydech Arrow, 80 KM, sil
nik .igła", -12.000 zł. Długie Stare, tel. 0604/86-63-79 
YAMAHA TDM 850, 1997 r.. 14 tys. km, 850 ccm, zielony 
metalic, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, opony Metzler. reg. 
zawieszenie, dynamiczny i oszczędny silnik, nowy akumula
tor, wysoka szyba turystyczna, nowy akumulator, • 16.800 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-96-22
YAMAHA TDR 125,1996 r., fiołetowo-niebjeski, 2 hamulce 
tarczowe, dozownik oleju, el. starter, - 5.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/44-94-34
YAMAHA TZR 80,1995 r.. 80 ecm, żółty, chłodzony cieczą, -
4.500 zł. Nysa, teł. 077/435-96-09
YAMAHA VIRAGO, 1998 r., 20 tys. km. 125 ccm, bordowy, 
stan b. dobry, - 10.000 zł. Kwilcz, teł. 061/291-52-29. 
0605/21-26-08
YAMAHA XJ 600,1991 r., 30 tys.. km, 600 ccm, srebrny, nie 
eksploatowany w kraju, dużo nowych części, nowy łańcuch, 
zębatka, akumulator, stan b. dobry, • 6.900 zł. Chełmsko ślą
skie, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/43-18-53 
YAMAHA XJ 600,1992 r„ 600 ccm, zielona, nowe opony, 
świece, olej, łańcuch, zębatki, stan b. dobry, • 8.800 zł. Długie 
Stare, tel. 0604/86-63-79 ...
YAMAHA XJ 600N, 1993 r., 26 tys. km, 600 ccm, czarny, spro
wadzony z Niemiec w 2000 r., oclony, udokum. pochodzenie,
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nowy łańcuch, zębatki, zarejestrowany, • 8.900 zł. Czarkowo, 
tel. 065/573-16-33
YAMAHA XJ 650,1984 r., czarny metalic, brak akumulatora, 
gażniki do synchronizacji, - 4.000 zł lub zamienię na enduro 
albo cross, od 400 ccm. Gryfów, tel. 0607/07-63-42 
YAMAHA XJ 900S DIVERSION, 1999 r., 3 tys. km, 900 ccm, 
perłowogranatowy, stan b. dobry, - 20.500 zł. Leszno, tel. 
0604/05-21-59
YAMAHA XJR 400,1993 r., 17 tys. km stan b. dobry, - 9.500 
zł. Wrocław, tel. 071/35547-58 
YAMAHA XT 600E ENDURO, 1998 r., 7 tys. km, czarny, po 
przeglądzie, 45 KM, - 12.500 zł lub zamienię na VW Golfa 
diesla. Wrocław, tel. 071/361-55-37,0606/82-53-26 
YAMAHA XTZ 600,1991 r., 600 ccm, niebieski, stan b. dobry, 
bez wypadku, sprowadzony ze Szwajcarii, - 7.800 zł. Kłodz
ko. tel. 07̂ /867-7840,0502/12-06-76 
YAMAHA YZF 1000R1, 2000 r., 7 tys. km, czerwono-biały, 
stan b. dobry, w całości lub na części, na gwarancji, • 41.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
YAMAHA YZF 600,1996 r., 5 tys. km, 600 cCm, perłowobia- 
ło-granatowy, oryginalny przebieg, kompletna dokumentacja, 
stan idealny, -16.000 zł. Grodków, tel. 0606/7242-35 
YAMAHA YZF 600 THUNDER CAT, 1997 r., 19 tys. km, 600 
ccm blokada z alarmem, zarejestrowany, -16.000 zł lub za
mienię na na samochód. Jelenia Góra, tel: 075/755-22-19, 
0503/09-72-65
ZAMIENIĘ MOTOCYKL JAWA 350,1389 r. z dowodem za
stępczym • na MZ ETZ 150 z pełną dokumentacją. Wrocław, 
tel. 0504/91-2843
ZAMIENIĘ MOTOCYKL JAWA TS, 1989 r.. 7 tys. km, 350 
ccm, czerwony, stan dobry, mało używany, nowy akumulator 
• na motorower Simson lub auto. Bielawa, tel. 074/833-08-77 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ ETZ, 1988 r., 19 tys. km, 150 cćm, 
benzyna, zielony, hamulec tarczowy, obrotomierz, nowe opo
ny i akumulator, szczotki, regulator napięcia, po wymianie ło
żysk silnika, na Simsona. Jelcz-Laskowice, tel, 071/318-61 -63 
POSMU,.£L ’ .

ZUNDAPP SKUTER, 1956 r., 200 ccm elektr. rozrusznik, ory
ginalny, komple-tna dokumentacja, do malowania, -. 1.500 zł 
lub zamienię. Lubsko, tel. 068/372-11-76,0608/45-23-26 
ZUNDAPP KS 80,1980 r. zadbany, nie zarejestrowany w kra
ju, możliwość rejestracji na motorower, aluminiowe felgi, ha
mulec tarczowy, atrakcyjny wygląd+druga na części, - 2.000 
zł. Oława, tel. 0602/3840-65

C IĄ G N IK I 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT PODORYWKOWY - od 2.600 zł/szt. Golczowice, 
tel. 077/412-1143
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY 2,5 m - 4.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-25-79 wieczorem, 077/431-22-21 
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY KOKLINGER szer. robo
cza 6 m, stan dobry, do sprowadzenia z Niemiec -10.000 
DEM; Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/85-99-93 
AGREGAT UPRAWOWY oraz wał, - 2.900 zł. Łagiewniki, tel. 
071/393-94-28
AGREGAT UPRAWOWY 4,8 m, Landsberg - 4.700 zł. Nysa, 
tel. 077/433-25-79 wieczorem, 077/431-22:21 . ^
AGREGAT UPRAWOWY 3,3 m, 3 brony, podwójne wałki, 
składany - 2.500 zł. Nysa, teL 077/433-25-79 wieczorem, 
077/431-22-21
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3.3m,-2.100 zł. Przedborów, 
tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 ,
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B 231 szer. 52  m, 
- 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY 3 brony, wałki strunowe, z doci
skiem, -1.800 zł. Wrocław, teł. 0607/71-17-75

BECZKOWÓZ KOŚCIAN PS-60,1988 r. stan dobry, zapaso
wa pompa, po remoncie, - 5.000 zł. Prudnik, tel. 077/43641-91 
BRONA U-241 talerzowa, Szer. robocza 2.7 m, zawieszana, -
2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31848-77 .
BRONA z podwójną włóką, 11 m, półzawieszana hydraulicz
nie, rozkładana, - 4.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
BRONA 5-polowa, średnia - 450 zł. siewnik Poznaniak -100 
zł. Kostomłoty; tel. 0501/6242-37 
BRONA lekka, posiewna, - 200 zł. kożuchów, tel. 
0605/41-31-39 , .
BRONA U-274 talerzowa, szer. 3 m, - 3.900 zł. Lubsza, tel. 
077/4.11-8,6-40,0602/36-57-42 
BRONA aktywna, noże obrotowe, Maschio, 3 m • 4.300 zł. 
Nysa, tel. 077/433-25-79 wieczorem, 077/431r22-21 
BRONA talerzowa, zawieszana, 2.2 m, - 1.500 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/20-52-08,0609/06-73-84 
BRONY półciężkie', 5 szt. - 500 zł/kpi. Gołastowice, gm. Kon- 
dratowice, tel. 0606/6548-58
BRONY zawieszane, - 300 zł. Boleśdn, gm. Świdnica, tel.
074/850-18-04,0607/55-96-38
BRONY ciągnikowe, piątki, - 500 zł oraz trójki, - 300 zł.
Jelcz-Laskowice, tel: 071/31848-77
BRONY dężkie, nowe, • 1.000 zł. RamiszóW. gm. Długołęka,
tel. 071/398-7642
BRONY ciężkie, 20", szer. 1 pola 100 cm, 2 Szt, - 240 zf. Wią
zów, tel. 071/393-13-83
CIĄGNIK SAM most tylny i skrzypią biegów pd.lublina, silnik 
od Ursusa C-330, stan techn. b. dobry * pług, brońy, kultyWa- 
tor, kopaczka. - 3.700 żł. Milicz, tel. 071/384-1Q-35 
CIĄGNIK SAM, - 3.000 zł. Świebodzice, tel. P74/854-64-30 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80,1980/., - .5.000 zł lub zamie
nię na mniejszy. Środa Śląska, tef. 071/31744-51. . 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1983 r., + pług 4-skibowy, -
6.500 zł. Miękinia, tel. 071/317-85-94 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1985 r., przedni napęd, zare
jestrowany, stan dobry, • 9.900 zł. Rzędziszowice, gm. Zawo
nia. tel. 071/398-79-80
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ‘82,1985 r., mała kabina, do ma
łego remontu skrzyni biegów, kupiony w Agromie, - 8.200 zł. 
Zgorzelec.tel.075/771-71-92 . .
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1986 r. stan dobry, nowe opo
ny. • 15.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-30 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1996 r., przedni napędowe 
przednie opony, - 24.000 zł. Stefanowice. gm. Marcinowice, 
tel. 074/858-54-73
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1997 r., diesel, stan dobry +
przyczepa niskopodwoziowa, - 36.000 zł lub osobno: ciągnik-
28.000 zł, przyczepa- 8.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel.
077/483-20-08,0605/25-59-60
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ. 1997 r.. 140 tys. km I właściciel,
stan b. dobry, - 30.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-894)3

CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303 po remoncie, nowe opony, 
-12.000 zł. .Brzeg, tel. 077/436-16̂ 57 .
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1980 r. techn. sprawny, -
5.000 zł. Iwiny 46a, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-9842
CIĄGNIK FORTSCHRITT 300, 1980 r. stan dobry • 2.300
DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62
CIĄGNIK FORTSCHRITT 303.1982 r. napęd 4x4, stan dobry
- 3.000 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1983 r. zarejestrowany, 
sprawny, • 5.500 zł. Brzyków, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-3342
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A, 1987 r. techn. śprawny, -
16.000 zł. Iwiny 46a, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-9842
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-323, 1987 r. stan b. dobry -
5.900 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 •
CIĄGNIK FORTSCHRITT Z-323A, 1990 r.. 3 tys. km. stan b. 
dobry, 4 x 4, komfortowa kabina, półbiegi, blokada 4 kół, 
oszczędny, - 19.200 zł. Wschowa, tel. 065/540-33-21, 
0603/56-76-92
CIĄGNIK HAKO, 1995 r„ 1450 ccm, diesel 3-kołbwy, z przo
du kosiarka na 3 noże, 1,5 m pokosu, mało używany, pompa 
hydrauliczna, blokada osi (nowy kosztował 27.000 DEM + 
kosiarka 3.000 DEM), -13.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-64-29,0604/27-99-38 
CIĄGNIK IMT 579 stan dobry, • 5.000 Zł. Śmigiel, tel. 
065/518-56-26
CIĄGNIK JHC 724,1980 r„ 74 tys. km kopaczka. * 6.500 Zł., 
tel. 076/871-87-30.0608/47-35-53 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 2720,1984 r., V6 turbo, 160 
kM, klimatyzacja, napęd 4x4, opony tylne 20.8 x 38, przed
nie 16.9 x 28, sprowadzony z Niemiec, do wymiany pierśde- 
nie na 2 cylindrach, - 28.000 zł. Głogów, tel. 0603/56-76-92 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255,1987 r. stan dobry, -
17.000 zł. Tyniec Mały, tel. 071/311-81-21,0502/34-1049 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 3680, 1994 r. zadbany, 
techn. sprawny, komputer, klimatyzacja, pneumatyka, • 53.000 
zł. Bolesławiec, tel. 090/39-15-54
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1996 r. 200 KM, kli
matyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, - 125.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSSON 1134, 1988 r. przebieg
5.500 mtg, stan b. dobry, nowe opony, przedni napęd, -135 
KM, komfortowa kabina, wieszaki hakowe, po przeglądzie w 
Niemczech. - 35.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-22-11, 
0502/66-11-27
CIĄGNIK OGRODNICZY z glebogryzarką, nowy typ „Goldo- 
ni", silnik 4-łaktowy, 350 cm2, typ. Lambordzini.nowe opony
- 2.000 zł.., tel. 075/761-3240 wieczorem. 0603/5342-16 
CIĄGNIK OGRODNICZY HONDA bez osprzętu, Wieloczyn
nościowy, -1.600 zł. Wrodaw, tel. 0608/84-92-20 
CIĄGNIK OGRODNICZY FORTSCHRITT, 1987 r. 1-osiowy 
+ kosiarka, pług, brony, kultywator, obsypnik, glebogryzarka, 
spulchniacz, opielacz, przyczepa, stan b. dobry, - 2.700 zł. 
Strzelce Opolskie, tet. 0600/11-75-00
CIĄGNIK URSUS C-328 stan techniczny b. dobry, mało eks
ploatowany + pług 2-skibowy i brony zawieszane 3-polowe, -
6.900 zł. Pielgrzymka, tel. 0605/13-92-33
CIĄGNIK URSUS C-330 techn. sprawny, zarejestrowany, • 
12:000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 •
CIĄGNIK URSUS C-330 po kapitalnym remoncie, nowe ogu
mienie, ważny przegląd, zarejestrowany, -10.000 zł. Wieru
szów, tel. 062/783-81-79
CIĄGNIK URSUS'C-330,1971 i. i pług 2-skibowy, stań do
bry, - 9.000 zł. Będkowice, gm. Sobótka, tel. 071/316-31-89 
CIĄGNIK URSUS C-330. 1972 r., - 7.550 zł. Łubków, gm. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-00-18 
CIĄGNIK URSUS C-330,1977 r., - 6.700 zł. Zawiść, gm. Po
kój. tel. 077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-330,1978 r. zarejestrowany, - 7,500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13-67 .
CIĄGNIK URSUS C-330,1979 r., 1960 ccm przebieg 1 mtg, 
oryginalny lakier, stan b. dobry, mało używany, b. dobry sil
nik, garażowany - 7500 zł oraz inne maszyny rolnicze. Cen- 
tawa, tel. 077/463-21-86,0606/58-87-00 
CIĄGNIK URSUS C-330,1980/81 r., po remoncie silnika, dużo 
nowych części, stan dobry, - 9.000 zł. Radecz, gm. Brzeg 
Dolny, teł. 071/319-04-53
CIĄGNIK URSUS C-330J 981 r„ nowe błotniki, maska, nowe 
akumulatory, nowe opony + pług, brony, talerzówka, kultywa
tor, przyczepa 1-osiowa wywrotka, rozrzutnik obornika 2-osio- 
wy, siewnik lejowy, • 16.000 zł. Różana, gm. Mieroszów, tel. 
074/880-11-77
CIĄGNIK URSUS C-330,1985 r. stan dobry, -12.000 zł. Mści- 
szów, gm. Lubań. tel. 0609/41-23-93 ..
CIĄGNIK URSUŚ C-330,1986 r., diesel stan b. dobry płaska 
oś‘ przednia, kabina, atrakcyjny Wygląd, garażowany, ważny 
przegląd. w ciągłej eksploatacji, zadbany, I właściciel, -10.500 
zł lukzamienię. Paczków, tel. 077/431-73-̂ 9,0602/22-73-24 
CIĄGNIK URSUS C-33Ó, 1989 r. stan idealny, - 14:500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-81-97 
CIĄGNIK URSUS C-340,1969 r. „na chodzie’, - 4.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13-67 .
CIĄGNIK URSUS C-355,1971 r. z kabiną, stan b. dobry, -
7.000 zł. Lubin, tel. 076/844-74-38,844-18-92 
CIĄGNIK URSUS C-355,1971 r. kabina, używany w trans
porcie, stan dobry,  ̂6.000 zł. Wrocław, tei. 071/357-64-51 
wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360 nowe opony tylne, duża kabina, po 
remonde, - 7.000 zł. Józef Raczak, 57-300 Ruszowice 20, 
gm. Kłodzko, woj. wałbrzyskie .
CIĄGNIK URSUS C-360 - 5.000 zł Stronie ŚL, tel. 
074/814-16-13 ,
CIĄGNIK URSUS C-360 stan b. dobry -10.000 zł, sadzarka, 
stan b. dobry • 800 zł, agregat uprawowy, szer. 2,7 m, stan b. 
dobry - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 074/85449-56 ; ,v . 
CIĄGNIK URSUS C-360; 1974 r, przeb. 1.000 mtg, po re
monde silnika, skrzynia po regeneracji, nowe akumulatory, 
opony 50%, w ciągłej eksproatacji, - 6.000 zł. Jordanów Ślą
ski, tel. 071/316-14-19,0602/61-44-36 
CIĄGNIK URSUS C-360,1977 ribrak kabiny i akumulato
rów, - 6.400 zł. Łubków, tel. 076/818-01-'22,0600/5741-55 
CIĄGNIK URSUS C-360,1977 r.,- 6.300 zl. Przemków, tel. 
076/818-01-22.0600/57-31 -55; '  . r ' ‘ 'T ': ]
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r. kwadratowa kabina, -6.800 
żł. Milicz, tel. 0602/62-25-14

. CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r., przyczepa na niskich .ko
łach, pług 2-skibowy, rozrzutnik nawozu, brona talerzowa, 
kultywator z wałkami 3 m, rama do bron ciężkich jwałków, *
6.500 zł. Wrodaw. tel. 0717373-65-77
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. po remoncie kapitalnym, -
8.000 zł. Ramiszów, teł. 071/398-76-42
CIĄGNIK URSUS C-360,1981 r. stan b. dobry, zarejestrowa
ny, - 8.500 zł. Toszowice, gm. Rudna, tel. 076/84343-80 
CIĄGNIK URSUS C-360.1981 r. stan średni, - 5.400 zł. Wiń
sko. tel. 071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS C-360, 1983 r. technicznie sprawny, po
remonde kapitalnym silnika (130 mtg), - 8.000 zł. Lubawka,
tel. 075/741-1543 po godz. 20
CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r., zarejestrowany, stan b.
dobry, I właściciel, • 7.500 zł. Józef Gajewski, Gnojna25, gm.
Grodków
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. szeroka kabina (prod. cze

skiej), nowe opony i akumulatory, nowe elem. blacharki, po 
przeglądzie tech., po lakierowaniu, miękka przednia oś, mało 
używany, - 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-36-90, 
0607/16-88-43
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r. przyczepa D-47, przyczepa 
wywrotka o ład. 4,51, kultywator z wałkiem strunowym, śzer. 
robocza 2,1 m, pług 3-, stan b. dobry, - 20.000 zł. Miękinia, 
tel. 071/317-8242 '
CIĄGNIK URSUS C-360,1987 r., - 8.500 Zł. Tarnawa, gm. 
Żarów, tel. 0607/3240-17 .
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r. duża kabina, stan b. do
bry, - 7.200 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84 
CIĄGNIK URSUS C-360,1987 r., • 7.500 zł. Zawiść, gm. Po
kój, tel. 077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-360, 1987 r., 3120 ccm, diesel czar
no-czerwony, kwadratowa kabina, sprawne wszystkie podze
społy, stan b,.dobry, - 8.700 zł. Góra, fel,065/543-27-90 
CIĄGNIKURSUS C-360,1987 r. po remoncie silnika, nowa 
maska, błotniki, stan b. dobry, - 7.800 zł. Pokój, tel. 
077/469-32-92,0605/46-70-39 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r. 1600 mfg, - 8.000 zł lub 
zamienię na ciągnik C-330; Wrocław, tel. 0607/11-34-93-wie- 
czorem
CIĄGNIK URSUS C-360,1988 r. 60 mth, oryginalny przebieg, 
Stan idealny, -18.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-68-20 
CIĄGNIK URSUS C-385, 3 tys. km żółty, ogrzewanie, nie 
używany w rolnictwie, zarejestrowany, -12.000 zł lub zamie
nię na C-330, C-360, MF 255. Nowogrodziec, tel. 
075/736-33-61
CIĄGNIK URSUS C-385, 1971 r. zarejestrowany, techn. 
sprawny, - 7.800 zł lub zamienię, na mniejszy. Wiązów, tel. 
071/393-14-21,0607/15-27-43 
CIĄGNIK URSUS C-385, 1978 r., po remoncie kapitalnym 
silnika; po wymianie sprzęgła, stan dobry, • 12.000 zł lub za
mienię na ciągnik z przednim napędem, z małądopł.. Kozie- 
niec, tel. 074/815-82-27
CIĄGNIK URSUS C-385, .1980./. 4 cylindrŷ -12.000 &  Kłodz
ko, tel. 074/87146-59
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r. stan b. dobry, • 10.000 zł.
Kalisz, tel. 062/764-92-54 po 18
CIĄGNIK URSUS C4011,1969 r. po remoncie silnika, - 5.000
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-47-05
CIĄGNIK URSUS C45, 1955 r., w ciągłej eksploatacji, w
100% oryginalny, - 6.500 zł.., gm. Bystrzyca Kłodzka, tel.
074/813-98-34
CIĄGNIK URSUS U-1014 techn. sprawny b. dobry, • 20.000 
żł. Środa śląska, tel. 071/317-08-78 .
CIĄGNIK URSUS U-1044,1987 r. stan b. dobry, • 25.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-1204,1980 r.. -15.000 zł. Zielona Córa, 
tel. 0606/34-64-22
CIĄGNIK URSUS U-1222,1986 r. czerwony, techn. sprawny, 
+ pług 4-skibowy, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0501/23-81-28: 
CIĄGNIK URSUS U-1222,1987 r. 6-cylindrowy, stan dobry, 
przygotowany do pracy, -19.500 zł. Żary, tel. 0604/29-24-13 
CIĄGNIK URSUS U-1224,1986 r., • 19.000 zł. Gaworzyce, 
tel. 076/831-54-72
CIĄGNIK URSUS U-1224, 1986 r. stan dobry, - 20.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0606/34-64-22 
CIĄGNIK URSUS U-1224,1987 r. nowe opony, stan idealny, 
techn. sprawny, - 26.500 zł. Świebodzice, tel. 0606/75-52-88 
CIĄGNIK URSUS U-1224,1987 r. w 100% sprawny, stan ide
alny, -26.000 zł. Świebodzin, tel. 0606/75-52-88 
CIĄGNIK URSUS U-1614, 1998/99 r., - 76.000 zł. Ciecha
nów, tel. 023/673-87-88
CIĄGNIK URSUS U4001, 1967 r. silnik z 69 r., koła tylne 
wąskie, - 5.500 zł. Oborniki śląskie, teł. 0603/20-52-08, 
0609/06-73-84
CIĄGNIK URSUS U-912,1985 r. techn. sprawny, -13.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-70-17
CIĄGNIK URSUS U-912,1988 r. czerwony, badanie technicz
ne, żadbany, - 18.000 żł. Zabiele, gm. Kotła, tel. 
076/831 -80-32,0608/2342-04 -
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, - 25.000 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-914,1987 r.. - 25.000 zł. Gaworzyce, tel. 
076/831-54-72
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25,1978 r. stan dobry, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/85-90-75.
CIĄGNIK WŁADIMIREC, 1981 r. przebieg 4500 mtg, kabina, 
sprężarka, hak, + przyczepa wywrotka o ład. 61, - 8.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/4524546 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T 25,1990 r. stan b. dobry, przebieg 
800 mtg, dodatkowo pług i brony. Bralin, tel. 062/781-10-78, 
.0603/23-50-65
CIĄGNIK ZETOR12011,1983/94 r. duża kabina, nowe opo
ny i. akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, -17.000 
zł. Świdnica* teł. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 12145,1990 r. 4 WD, - 60.000 zł. Turek, tel. 
063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 16145,1986 r. przedni napęd, Stan techn. i
wizualny b. dobry, - 32.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
CIĄGNIK ZETOR 16145,1987 r. 4x4, stan idealny, - 35.000
zł. Starczówek, tel. 074/81948-72
CIĄGNIK ZETOR 16145, 1990 r., - 38.000 zł. ., tel.
0604/55-86-54
CIĄGNIK ZETOR 16145,1991 r. 4x4, klimatyzacja, • 37.500 
zł. Ratno Dolne, gm. RadkóW, woj. Wałbrzyskie, tel. 
0601/18-38-25
CIĄGNIK ZETOR 16245,1991 r., 6840 ccm, stan idealny. -
60.000 zł. Wierzbica Dolna, tel. 077/414-90-10 *
CIĄGNIK ZETOR 16245. 1992 r.. turbo D 160 KM, stan b. 
dobry, kabina, przedni napęd, nowe opony, po remoncie skrzy
nia biegów, - 45.000 zł. „ tel. 074/853-80-80 
CIĄGNIK ZETOR 16245,1994 r. stan b. dobry - 20.000 DEM. 
Bogatynia, tel. 075/773-09-27.
CIĄGNIK ZETOR 5211,1987 r. z ładowaczem czołowym, stan 
dobry - 9.000 DEM.Bogatynia, tel. p75/773̂ 09-27 g  _ , 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1990 r. stan b. dobry. - 20.500 zł. Sie
kierczyn, tel. 0603/64̂ )4:37 .
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991 r. przebieg 1800 mtg, czerwo
ny,, stan b..dobry, mało używany, wspomaganie/* 18.700 zł., 
tel. 0502/66-̂ 2-27,0605/15-35-06,0607/06-07-71." ." 
CIĄGNIK ZETOR 5245,16245; 1986/93 r. różnego typu z 
nauki jazdy, stan idealny - 18.000 zł - 58.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-09-72,071/387,06-36.
CIĄGNIK ZETOR 7211,1987 r., stan dobry, -14.000 zł. Rad
ków, tel. 0603/63-12-95
CIĄGNIK ZETOR 7211,1988 r. stan bardzo dobry, - 21.000 
zł. Miechów, tel. 0603/82-13-58 
CIĄGNIK ZETOR 7245,1993 r. przebieg 1920 mtg, czerwo
ny, stan b. dobry, napęd przedni, -, 32,000 zł., tel. 
0502/66-12-27,0605/15-35-06,0607/06-07-71 ■
CIĄGNIK ZETOR 7745,1992 r. 4 WD, - 42.000 zł. Turek, tel. 
063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 8011, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/71-17-75
CIĄGNIK ZETOR 8011,1974 r. po remonde silnika, - 11.500 
zł.., gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-63 ,
CIĄGNIK ZETOR 8011,1974 r. stan dobry, - 8.500 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-75-28

0  CIĄGNIK ZETOR 8011,1978 r. stan b. dobry, •
9.500 zł. Dłoń 69, tel. 065/547-75-15 01032971

CIĄGNIK ZETOR 8011,1978/96 r. po remoncie kapitalnym 
silnika, stan b. dobry, • 12.000 zł. Rydzyna, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/85-58-26
CIĄGNIK ZETOR 8011,1979/93 r., • 11.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-09-18—
CIĄGNIK ZETOR 8011,1980 r. komfortowa kabina, stan opon
1 podzespołów dobry, • 9.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
CIĄGNIK ZETOR 8011,1982 r., - 13.500 zł lub zamienię na 
cielęta i zboże. Opole, tel. 077/469-25-61 
CIĄGNIK ZETOR 8111,1979 r. nowe opdny tylne, nowe aku
mulatory, pompa paliwa po regeneracji, podwyższona kabi
na, radio, tylne belki (nowe), - 12.000 zł. Żórawina, tel. 
071/31145-55 ’
CIĄGNIK ZETOR 8145,1987 r. przedni napęd, ńowe opony, 
stan idealny, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR K-25,2100 ćcm, dleśei, z kabiną, w pełni 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, kpi. dokumentacja, ważny 
przegląd, opony tylne do wymiany, - 3.5Ó0 zł lub zamienię na 
większy, np. C-4011. Kłodzko, tel. 074/867-87-71. 
0608/82-13-80 do godz. 15
CIĄGNIK ZETOR K-25, • 2.200 zł. Niemcza, tel. 
074/837-81-90 po godz.19
CIĄGNIK ZETOR K-25 z silnikiem jJrsusa C-330, na niskich
kołach - szerokich, przednia oś na resorze, kopaczka - 4.500
zł. Ozimek k. Opola, tel. 077/465-33-23
CIĄGNIK ZETOR K-25,1960 r., 2000 ccm,' diesel w ciągłej
eksploatacji, stan b. dobry, - 2.200 zł lub zamiana ną inny do
remontu. Ostrzeszów, tel. 062/732-76-57
CIĄGNIK ZETOR SUPER, 4160 ccm, stan dobry + kosiarka
listwowa Osa - 4.000 zł. Szarocin 8, gm. Kamienna Góra, tel.
0603/81-1049
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50,1963 r. sprawny, - 2.800 zł lub 
zamienię na samochód osobowy, w, tej cenie. Pisarzowice, 
Sm. Lubsza, tel. 077/412:65-24 . . . . . . .  .v,.v;
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50,1966 r., diesel bez silnika, skrzy
nia biegów, przekładnia tylnego mostu oraz pompa podno
śnikowa sprawne, - 800 zł. Przedborowa, tel. 074/818-60-20 
po godz. 17.
DESZCZOWNIA SZPULOWA PZ67-T Sigma, wąż o długości 
220 m fi 67 mm, możliwość sprawdzenia, - 5.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-57-50
DMUCHAWA DO SIANA transport do 10 km gratis, -1.000
zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-95
DMUCHAWA DO SIANA - 300 zł. Krzywa, tel. 076/817-75-28
DMUCHAWA DO SIANA z przystawką do ciągnika + kpi. rur,
-1.000 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-94
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY silnik 11 kWi - 1.200 zł.
Kożuchów, tel. 0605/41-31-39
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY oraz przyczepa samozbie- 
rająca, sprawne, • 4.000 zł. Nasławice, tel. 071/346-10-48 
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY stan b. dobry, .- 500 zł. 
Parchów, gm. Chodanów, tel. 076/817-11-15 .
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY, - 300 zł lub zamienię. 
Śdnawka Średnia, tel. 074/871-54-00 
DMUCHAWA DO ZBOŻA PT-200 EA- 2.000 zh Bierutów, tel. 
071/314-69-01
DMUCHAWA DO ZBOŻA prod. niemieckiej, dł. 12 m, składa
ne rury, silnik o mocy 4 kW, stan dobry, -1.200 zł. Łozina, gm. 
Długołęka, tel. 071/399-78-21
DMUCHAWA DO ZBOŻA, • 1.200 zł. Przedborów, fel. 
062/731-03-99.0608/83-18-71 
DMUCHAWA DO ZBOŻA 5 s?t. - 1.500 źł/sżt. Sokołowice, 
gm. Oleśnica, tel. 071/314-88-90 ‘
0  DO KOMBAJNÓW BIZON typ Z 050, Z 056, Z 058: 

przystawki do zbioru rzepaku, kosa boczna, stół 
szer. 55 cm. Ceny producenta • 4.300 zł/kpi. Opo
le, tel. 077/412-39-08, 0600/13-57-16 030030*11

DOJARKA. - 700 zł. Głogów, tel. 076/834-26-42 
DOJARKA ALFA-LAVAL przewoźna, z przystawką, -1.500 
zł. Gołastowice, gm. Kondratowfce, tel. 071/392-64-73 
DOJARKA ALFA-UWAL na dwie konwie VP 9S, - 500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-46-60,0601/84-68-15 
DOJARKA WESTFALIA 700 chromoniklowa, przewodowa, 
50 m, 4 aparaty udojowe, myjnia automatyczna, zbiornik 600 
t, stan b. dobry, - 6.500 zł. Ostrzeszów, te). 062/732-01-55 
GLEBOGRYZARKA do' ciągnika, do remontu (do Wymiany 1 
łożysko), stan dobry, - 950 zł. Legnica, teł. 076/862-01-72 do 
godz. 14,856-01-63 wieczorem 
GLEBOGRYZARKA SOLO ogrodnicza, spalinowa, prod. nie
mieckiej, z napędem, - 610 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
GWOŹDZIE DO BRON dl. 20 cm, gwint M16,190 szt - 2 zl/szt. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-66-28 * ...
KOMBAJN DO BURAKÓW JAWOR 3-rzędowy, stan dobry, 
-3.000 zł. Pszenno, tel. 074/851-93-04,0502/43-39-37' 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE, 1980 r. żółty, jednorzę
dowy, stan bardzo dobry, • 4.000 zł. Lwówek ŚL, tel. 
075/784-32-38
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN siekacz liści, .- 6.000 
zł.śdnawa Nyska, tel. 0600/51-75-19 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN, 1992 r. stan idealny, -
9.300 zł. KanderzOWice, tel. 071/385-66-84'
KOMBAJN DO BURAKÓW SCHMOTZER BK2. szybkie Ob- 
roty, stan dobry, - 2.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-18-94 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOŁU orkan do tiśd. Wydajność
1.5 ha dziennie, stan idealny, - 4.200 zł Tub zamienię. Wro
daw, tel. 071/31148-89,0607/05-71-09 
KOMBAJN DÓ BURAKÓW STOLL 200,19867.2-rźędówy, 
do drobnych poprawek, - 9.000 zł. Brzeg, tel. 077/412-90-10 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL, 1987 r., - 3.600 zł. Le
win Brzeski, tel. 077/412-5740 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW oraz sadzarka do ziemniaków, 
- 3.000 zł. Tomaszów Bel., tel, 076/818-94-66,0606/75-05:31 
KOMBAJN DOZIĘMNIAKÓWi 1983 r., - 4.500 zł lub zamie
nię na siewnik zbożowy, Tokąry, teL 063/288-61 -57.,' 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW. 1983 r.. - 4.500 zl lub zamie- 
nię na Fiat 126p lub siewnik zbożowy. Tokary, gm. Kawęczyn, 
.tel. 063/288-61-57 po 20
KOMBAJN DO-ZIEMNIAKÓW ANNA, 1980 r. '. 6.500 zł. 
Błaszki, tel. 0603/20-2742 -
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, 1985 r. niebieski, -
6.600 zł. Reklin, gm. Siedlce, tel. 068/384*82-27 ■ 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BERGMAN 1-rzędowy, - 6.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tek 0609/2843-66 ^
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME, 1982 r. techn. 
sprawny, - 4.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-0143 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW INTERNATIONAL HERWE- 
STA COMPANY 541 silnik 6-cylindrowy, zkabiną, wydajność
1 ha/godz, -18.000 zł. Żary, tel. 068/387-76-57,068/374-05-20 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1984 r. start' b: do
bry, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/854-77-86.
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW WlSENT 1-rzędowy, prod; nie
mieckiej, - 6.000 zł. Łozina/teł. 071/399-78-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY BS-Z110,1989 r., SW400, turbo Stół 
do zboża 5,1 m, stół do kukurydzy 6-rzędowy, - 50,0.00 zł. 
Wrodaw, tel. 393-93-61 w godz. 7-15 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-50 zgrabiarka 7-gwiazdo- 
wa, wałek przekaż, • 10.000 zł. Nasławice, tel. 071/316-22-49 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 szerokie koła, heder

na sprężynach, w pełni sprawny, • 26.000 zł lub zamienię na 
dągnik Ursus C-330, C-360 3P lub MF-255. Wrodaw, tel. 
0600/63-30-62
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1977 r. stan dobry, -
8.800 zł. Paczków, tel. 077/431-71-21.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1977 r., SW-400 stan 
dobry, - 8.200 zł. Paczków, tel. 0604/38-16-08 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1978 r. stan dobry, -
14.000 zł. Borek Wlkp. k. Gostynia, woj. leszczyńskie, tel. 
0604/11-75-09
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1980 r. kabina, siecz
karnia, przystosowana do zbioru rzepaku, ".19.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-39-08
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1983 r., Andoria 120 
KM, przebieg 1300 mtg, szerokie koła, rozdrabniacz słomy, 
nowe akumulatory, dużo nowych częśd, garażowany, I wła
ściciel, przygotowany do żniw, - 22.000 zł. Sulików, tel. 
075/778-72-80 - ■ -  : '
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1983 r. z kabiną techn. 
sprawny, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1984;. żółty, stan do
bry, - 40.000 zł. Ostrzeszów, tel: 062/731-05-36“
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1984 r. stan dobry, na 
balonach, heder Bizona, z blachą do łapania kamieni, -16.500 
zł. Ratno Górne, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/63-12-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. po remonde 
kapitalnym, - 40.000 zł. Brzeg, teł. 077/411-17-06 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, - 26.000 zł lub zamienię na ciągnik 
C-360 3P, MF 255 albo inny. Ciechów, tel. 0606/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
nowe akumulatory, rozdrabniacz słomy, garażowany, stan b. 
dobry, - 30.000 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0501/27-84-33
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, ,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, j- 26iiQ0 -zł Jub zamienję na ciągnik 
Ursus C-363 3P, C-330,'MF 255, Wrocław, tel.'0604/82-5645 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, garażowany, •
26.000 zł. Wrocław, tel. 0600/63-30-62,0606/50-99-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1987 r. nowy silnik, 
przygotowany do żniw, - 29.000 zł. Leszno, tel. 065/54349-31 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1988 r. kabina, szarpacz sło
my, - 35.000 zł. Bielany, tel. 071/311-50-35
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1988 r. z szarpaczem 
słomy, - 28.500 zł. Przygodzice, tel. 062/739-80-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1989 r. kabina Orkan i stół 
do rzepaku, stan b. dobry • 36.000 zł. Pągów, tel. 
077/419-56-80,0604/24-63-76 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z 060,1980 r. przy
rząd tnący dł. 6 m lub 5,2 m, stan b. dobry, - 22.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1986 r., 
Andoria, turbo kabina, szarpacz słomy, - 21.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/20-52-08,0609/06-73-84 ■
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1987 r. rozdrab
niacz słomy, stan b. dobry, - 35.000 zł. Pszenno, tel. 
074/851-93-04,0502/43-39-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058,1987 r. sze
rokie koła, z kabiną szarpacz, 300 mtg po remońcie kapital
nym silnika, garażowany, gotowy do żniw, - 54.000 zł. Wilków 
Średzki, tel..071/316-68-85
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1988 r. po remon
cie, kapitalnym, - 46.000 zł. Janowice; woj. legnickie, tel. 
0603/68-95-08,0603/68-95-04 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1988 r., 
Andoria, turbo kabina, szarpacz słomy, - 26.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/20-52>08.0609/06-73-84 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER. 1982 r. szerokie opo
ny, stan b. dobry, - 20.000 zł/Ramiszów, tel. 071/398-76-42 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056.1984 An
doria szerokie koła, szarpacz słomy, bez sieczkami i kabiny, 
.- 23.000 żł. Oborniki Śląskie.-teł. 0603/20-52-08, 
0609/06-73-84
KOMBAJN ZBOŻOWY. CLAAS DO 96, 1987 r. 2000 mth, 
heder4.5m, pełne wyposażenie, klimatyzacja,.dżojstik, moż
liwość dokupienia przystawek, stan b. dobry, • 60.000 zł. 
Brzeg. tel. 0602/77-70r00
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS, 1988 r. szarpacz słomy, -
1,500 zł. Wrodaw, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS. 1967 r., diesel 
szer. 2 m, sprawny, - 4.500 zł. Przyborów, tel. 068/388-68-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, .1971 r. szer. ro
bocza 2.20 m, stań b. dobry, <■ 6.500 zł. Wojcieszów, tel. 
075/751-18-18
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 105 hydrosta- 
tyk, heder 4,5 m, wózek, kabina, sieczkamia,'silnik Mercede
sa, - 33.000 zł. Kończyce, tel. 071/302-73-69 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 96, 1987 r. 
heder 4.5 m, stan dobry - "40.000 DEM: Brzeg, tel. 
0606/63-35-67
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, diesel szer. robo
cza" 2.20 m, silnik do małych poprawek (możliwość kupienia 
drugiego na części), - 4.200 zł. Siedliska 9, gm. Miłkowice, 
tel. 076/887-14-06
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, 1975_r. szer. ro
bocza 2.4 m, - 7:000 zł lut zamienię na inny sprzęt rolnićźy. 
■Nowogrodziec, tel. 075/736-81-97 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR. Perkins 4 szer. 
robocza 2.8 m. nowe pasy, zapasowy silnik, -10.000 zł. Stare 
Strązce 33, $m. Sława, tel. 068/356-64-04 ' %
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR 60,1978 r. stan 
dobry, kabina, sieczkarnia, kosa 3.6.m, silnik 6-cylindrowy, •
25.300 zł. „ tel. 074/854-30-81 _
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR, 1980 r. heder 3,60 
m, komfortowa kabina, szarpacz słomy, - 2̂ .500 zł.,.tel. 
076/871-87-30,0608/47-35-53.
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR, ,1970 r.. diesel czerwony, he
der 2.30 m, chłodzony powietrzem, 4-cylindrowy, stan dobry, 
- 8.200 zł. Jęlenia Góra, tel. 075/741-J23-08 po godz. 21 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-900,1981 r. heder 3,60 m, 
komfortowa kabina, szarpacz .̂ łomy, -. 22.200 zł., tel. 
076/871:87-30,0608/47-35-53 , ‘ W  § .7.
O KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRin i stoły do 

rzepaku, prod̂  niemieckiej, elektr, kosa boczna, 
modeje 516,-517, 524, stanb. dobry, • 7.000 zł. 
Jordanów, tel. 071/316-13-44, 0608/07-75-14 
02025651

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-51 Zheder 6 m, stan 
dobry, - 8.200 zł. Lubań, teł. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516 tećhn. spraw
ny, -17.000 zł. Nasławice, tel. 071/346-1048 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1979 r. stan 
dobry - 2.800 DEM, Fortschritt514,1989 f., stan b'. dobry -
11.000 DEM. Niemcy, tel. 0049/35-83-70-91-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1980 r. nibie- 
sko-biały, silnik IFĄ, - 8.000 zł. Ziębice, tel. 074/816-97-93 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1981 r. kom
fortowa kabina, nowe opony; stan dobry, • 9 ’000'zł: Nowa 
Ruda, tel. 074/872-74-70
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1981 r. siecz
karnia 90 r., komfortowa kabina, stan b. dobry - 11.000 zł. 
Nowa Ruda. teł. 074/872-74-70

FO R T SC H R IT T  - IFA
I C Z Ę Ś C I D O  S IL N IK Ó W  
J T E L . 0 7 1 /3 1 1 t2 7 -0 0  

B ie la n y  W r. u l.W ro c ła w s k a  4 8 -  
A U T O -B O S

12.06.2001 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDĄ DOLNOŚLĄSKA 79



KOMBAJN ZB020WY FORTSCHRITT E-512,1981 r. z roz- 
drabniaczem, -12.500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1982 r. szer, 
robocza 4.2 m, stan dobry, - 9.000 zł. Tomaszów Boi., tel. 
076/818-94-66,0606/75-05-31 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1983 r. z siecz
karnią, stół do rzepaku, -16.500 zł. Nysa, tel. 077/435-44-44 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT, 1983 r. eder 4 m, z 
kabiną, silnik IFA 4-cylindrowy, - 10.500 zł. Opole, tel. 
0502/13-92-42
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1983 r. stan 
dobry, - 8.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-04-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1984 r. stan 
b. dobry, -14.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1985 r. stan 
dobry, heder 4.2 m, -14.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1985 r.. ga
rażowany, stan bardzo dobry, • 14.300 zł. Prudnik, tel. 
077/437-68-20
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1985 r. stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75, 
0603/64-04-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1985 r.. zmo
dernizowany heder, po remoncie silnika, przeb. 217 mtg, - 
1.295 zł (w rozliczeniu może być kultywator Gruber). Ząbko
wice Śląskie, tel. 0603/13-93-01,074/815-25-46 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r., stan 
techniczny i wizualny b. dobry, • 15.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E512,1986 r., z sie
kaczem słomy i stołem do rzepaku, 2 szt. • 18.000 zł. Nysa, 
tel. 077/435-44-44
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1986 r. z sie
kaczem, - 29.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514, 1987 r., -
23.500 zł. Ratno Dolne, gm. Radków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/18̂ 38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516B, 1987 r. ja
snozielony, heder 67 m, balonowe koła, szarpacz słomy, •
20.000 zł lub zamienię lub zamienię na ciągnik Ursus U-1224, 
U-1614. Chełm, tel. 071/389-01-75,0601/56-40-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. heder
4.2 m, stan b. dobry, - 23.000 zł. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516 B, 1988 r. z 
rozdrabniaczem słomy, • 28.000 zł lub zamienię na zboże. 
Osiek 8, gm. Kostomłoty,M 071/317-19-26
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1988 r. stan ' 
b. dobry, - 25.000 zł. Siekierczyn, gm. Lubań, tel. 
0601/75-50-19
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 MDW, 1989 X., 
stan idealny, nowy model, nowe opony, atrakcyjny wygląd, •
29.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11 .
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1990 r. now
szy model (MDW), stan idealny, - 30.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1990 r. stan 
b. dobry, heder 4,20 m, • 28.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-524 MDW, 1990 r. 
stan b. dobry, - 44.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 524,1991 r., -
51.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-61-20,0604/18-63-93 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 930 kabina, szarpacz 
słomy, heder 2,70 m, - 14.000 zi., tel. 076/871-87-30, 
0608/47-35-53
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 960,1980 r. z siecz
karnią, -18.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1500 ccm, 
diesel heder 2 m, spalanie 121 ON/ha, • 5.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-91-96
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 180,1970 r. 
bez szarpacza, heder 2.5 m, • 11.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,1981 r. 
silnik Perkins, 3m + szarpacz słomy, -13.000 zł. Koźmin Wiel
kopolski, woj. kaliskie, tel. 0603/43-10-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON RS-40,1996 
r. z szarpaczem słomy, heder 6.2 m, do odbioru w Czechach,
- .145.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0607/66-08-10 
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND, 1984 r. z sieczkar
nią, kabina, komputer, pełna hydraulika, silnik turbo (Merce
desa), - 22.000 zl. Polkowice, tel. 076/847-96-20 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY STELLA JUPITER, 1970 r. heder 220 
cm, stan dobry, sprowadzony z Niemiec w marcu 2001 r, • 
900 zł. Świebodzin, tel. 068/382-22-61 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA technicznie sprawny, nie 
zarejestrowany, zapasowy silnik, dużo części zamiennych, 
heder hydrauliczny od.Bizona. - 5.000 ̂ ..Raciborowice, tel. 
076/818-03-92
O KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW GRIMMIE z sortow

nią na ciężką ziemię, kamienie - od 9.000 zł; sa- 
dzarki; kombajn Stoli V202; Rototiler 3 m; agre
gat uprawowy Becker, 5.5 m; siewnik do bura
ków i kukurydzy. Podgaj 44, tel. 071/346*28-91 
02025971

KOPACZKAT174/2,1988 r. stan b. dobry • 2.200 DEM. Niem
cy, tel. 0049/35-83-70-91-62
KOPACZKA Dp ZIEMNIAKÓW 1-rzędowa, • 100 zł. Goła- 
stowice, gm. Kondratowice, tel. 071/392-64-73 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, - 1.500 zł. 
Wołów, tel. 071/389-07-91
KOSA SPALINOWA nowa, - 1.000 zł. Wrocław, tel.
071/788-91-32,0606/14-74-86
KOSIARKA, 4-suw .traktorek’, 12 HP, rozrusznik, światła,
7-biegowa, szer. robocza 90 cm, • 2.800 zł. Legnica, tel.
076/854-28-70
KOSIARKA DO POBOCZY stan dobry, - 6.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/817-72-06
KOSIARKA DO POBOCZY, SKARP I ROWÓW ZETOR 8011, 
1980 r. z wysięgnikiem, • 20.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-28
KOSIARKA DO TRAWY, 4-suw listwowa, z napędem, prod. 
niemieckiej, - 810 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
KOSIARKA DO TRAWY, 4-suw z koszem - 250 zł oraz profe
sjonalna, samojezdna - 480 zł. Dąbrowa, tel. 075/736-99-82 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA z koszem, silnik 4-suw, 
regulacja wysokości koszenia, stan idealny, - 420 zł. Głogów, 
tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
KOSIARKA DO TRAWY traktorek, 11 PS, kosz, światła, 7-bie- 
gowa, stan b. dobry, możliwy transport, - 2.600 zł. Głogów, 
tel. 076/833-33-48,0607/15-85-17 
KOSIARKA DO TRAWY GUT BROD .traktorek”, sprowadzo
ny z Niemiec, stan b. dobry, - 2.300 zł. Legnica, tel. 
0501/76-82-93
KOSIARKA DO TRAWY NOVOTRACK .traktorek’, 12 KM; 
szer. koszenia'1 m, 2 noże, - 2.200 zł. Legnica, tel. 
0501/76-82-93
KOSIARKA DO TRAWY MTD traktorek, 5-biegowy, wstecz
ny, szerokość koszenia 90 cm, stan b. dobry, - 1.600 zł. Le
gnica, tel. 076/856-60-38,0603/23-51-65 
KOSIARKA DO TRAWY traktorek, 12.5 KM, czerwony, profil
2-cylindrowy silnik, podwójny kosz, stan b. dobry, • 3.500 zł. 
Leszno, tel. 065/533-84-71,0605/23-94-97

KOSIARKA DO TRAWY .Osa’, grzebieniowa, - 700 zł. Miło- 
cice Małe, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-61-05 
KOSIARKA DO TRAWY z przesiewaczem do kamienia lub 
gruzu, - 15.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po godz. 18, 
0602/24-82-22
KOSIARKA DO TRAWY z koszem, - 300 zł. Świdnica, tel. 
074/853-57-84
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, sprawna • 250 zł. Wro
cław, tel. 342-70-41 wewn. 300,0502/04-13-01 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, mofi.1,15 kW, -110 zł. 
Wrocław, tel. 342-70-41 wewn. 300,0502/04*13-01 
KOSIARKA DO TRAWY GUTBROD 110 traktorek, 3 biegi ♦ 
wsteczny, 4-suw, • 1.700 zł. Wschowa, tel. 065/540-49-78 
KOSIARKA POKOSOWA, 1980 r., D-50 do rzepaku, - 3.500 
zł. Wilków Średzki, tel. 071/316-68-85 
KOSIARKA POKOSOWA E-302,1986 r. przyrządy E-327 i 
E-023, -15.000 zł.., tel. 071/393-93-84 
KOSIARKA POKOSOWA E-303, 1987 r. przygotowana do 
rzepaków, stan b. dobry, -18.000 zł.., tel. 071/393-93*84 
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT E-302,1987 r. stan 
idealny + 2 hedery: do trawy i do rzepaku, r 8.000 zł. Wierzbi
ca Dolna, tel. 077/414-90-10
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT 302, 1988 r. do 
rzepaku oraz kosiarka Fortschritt 303 z hederem płachtowym,
• 7.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-67-91, 
0603/87-80-73
KOSIARKA POKOSOWA E-303, 1990 r. z przyrządem do 
rzepaku, na płachty • 10.000 zł. Pągów, tel. 077/419-56-80, 
0604/24-63-76
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, - 1.500 zł. Milicz, 
tel. 071/384-96-05
KOSIARKA ROTACYJNA prod. niemieckiej, -1.300 zł. Nysa, 
tel. 077/431-22-21
KOSIARKA ROTACYJNA. 1991 r. Meduza, stan b. dobry -
1.650 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
KOSIARKA ROTACYJNA Z-042,200.1 A prod̂ olpkiej.̂ -bsb: 
nowa, duża, na gwarancji, mało używana, I właściciel, możli
wość transportu. Działosza, woj. kaliskie, tel. 0606/39-2̂ -77 
KOSIARKA SAMOJEZDNA HUSQVARNA H-8,1985 r., ben
zyna, 8 KM traktorek, szer. koszenia 75 cm, 1 nóż, bez ko
sza, -1.500 zł. Nowa Sól, tel. 0601/74-92-11 
KULTYWATOR z wałkiem strunowym, • 500 zł. Brzeg, tel. 
077/411-17-06
KULTYWATOR szer. 2.8 m - 700 zł, brony 3-ki, z wałkiem - 
700 zł, rozrzutnik obornika - 2.900 zł, sprzedam lub zamienię 
na siewnik do kukurydzy, 4-rzędowy, pneumatyczny albo na 
siewnik do buraków Gamma. Jawor, tel. 076/887-16-72 
KULTYWATOR 5.2 lub 7 m, z bronami, ciągany, od 2.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-75-28
KULTYWATOR szer. 2.10 m, - 480 zł. Łubków, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-00-18 
KULTYWATOR z broną 2,8 m, mało używany - 800 zł, pług
3-skibowy, mało używany • 500 zł, rozsiewacz nawozów lejo
wy, ocynkowany, mało używany • 500 zł, pompa do opryski
wacza Pilmet, nie używana - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/357-64-51 wieczorem
KULTYWATOR GRUBER 2 m - 2.800 zł. Nysa, tel. 
077/433-25-79 wieczorem, 077/431-22-21 e 
KULTYWATOR KOEERLING, 1997 r. podorywkowy, szer. 
robocza 3 m, - 8.900 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360,1980/90 r. w stanie b. do
brym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11 v
KUPIĘ AGRAGAT UPRAWOWY 5-6 m, pług PHX, w rozli
czeniu Robur 1990 r. izoterma lub Multicar M25 1989 r. Wo
łów, tel. 071/389-13-52,0604/49-73-03 
KUPIĘ BRONY ciężkie. .20’. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK z przednim napędem, moc 60-70 KM - do
10.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-29-20
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255 lub T-25. Lubin,
tel. 076/842-70-11 po godz. 16
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-255. Radom, tel.
0600/63-30-62 po godz. 20
KUPIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON MF-235 z lat 80, 
uszkod. z zatartym silnikiem itp. - 5.000 zł • 6.000 zł. Stary 
Ujazd, gm. Ujazd Śląski, tel. 0608/79-85-70 
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TV 521. Lubin, tel. 
076/846-39-84
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-330, C-328, może być 
uszkodzony, bez silnika. Wrocław, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-328, C-330, C-340 , Ć-360 do 
remontu lub poprawek/Zgorzelec, teł. 075/778-93-02 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 3P, U-912 lub U-914. 
Lubin, tel. 076/842-70-11 po godz. 16 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS Ć-330,1980/90 r. w stanie b. do
brym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, 3P, C-330. Radom, tel. 
0600/63-30-62 po godz. 20 .
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-328 MF-255. Gizowiec, 
tel. 033/865-33-21
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-385 lub MTZ, przedni napęd, w 
rozliczeniu VW Jetta D, z 81 r. Wschowa, tel. 065/540-33-21, 
0603/56-76-92
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-1614,1224, Bizon 056, agregat 
uprawowy 5*6 m, przystawka do kukurydzyulo Bizona, pług
5-skibowy PHX, w rozliczeniu Robur 1990 r. izoterma. Wo
łów, tel. 071/389-13-52,0604/49-73-03 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-912, 914. Radom, teL 
0600/63-30-62 po godz. 20
KUPIĘ CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25 może być uszkodzony, 
bez silnika. Wrocław, tel. 0604/22-09-34 - 
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5211, 7211. Radom, tel. 
0600/63-30-62 po godz. 20
KUPIĘ GLEBOGRYZARKĘ do Ursusa C-360. Wilków, gm. 
Złotoryja, tel. 076/878-71-35
KUPIĘ KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, BOLKO ko
paczkę elewatorową, prasę Z-224. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL + części. 
Gizowiec, tel. 033/865-33-21
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON ♦ czę
ści. Gizowiec, tel. 033/865-33-21 
KUPIĘ KOPACZKĘ DO ZIEMNIAKÓW elewatorową, stan 
obojętny. Lwówek, tei. 075/736-12*07 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR 1 lub 2, czołowy, w dobrym stanie, 
w cenie do 1.200 zł. Milicz, tel. 071/384-05-97 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR 5 do ciągnika Ursus 1014. Gnin, 
gm. Rakoniewice, tel. 061/444-34-65 
KUPIĘ MASZYNY ROLNICZE : ciągnik Ursus C-330, 
C-3603P, MF-255, ładowacz Cyklop, Troi, UNHZ-500, prasa 
Z-224, rozrzutnik obornika, Orkan II. Oława, teł. 071/313-88-87 
KUPIĘ PRASĘ Z-224 wysokiego zgniotu, prod. polskiej. Lwó
wek, tel. 075/736-12-07
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY wysokiego zgniotu, techn. spraw
ną, do 7.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-76-64 po 20 
KUPIĘ WIALNIĘ DO ZBOŻA wydajność 20 t/h, stan dobry. 
Wschowa, tel. 0608/62-74-56
ŁADOWACZ prod. czeskiej, z kabiną UNHŻ-750,4 podpory, 
stan dobry, - 3.000 zł. Witoszów Dolny 120, tel. 074/853-85-06, 
0502/43-39-37

ŁADOWACZ CYKLOP T-214 stan dobry - 3.600 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/57-16-35
ŁADOWACZ CYKLOP prod. polskiej, ,na chodzie*, • 3.500 
zł. Środa Śląska, tel. 0603/79-63-51
O ŁADOWACZ CYKLOP, 1979 r. w ciągłej eksplo

atacji, - 3.600 zł; „miękki” przód do ciągnika Ur
sus C-360 - 300 zł., tel. 065/546-95-37 01033021 

ŁADOWACZ CYKLOP, 1988 r. 2 szt., nowy typ, siłowniki na 
górze, w ciągłej eksploatacji, nowa pompa + wałek napędo
wy i widły • 5.500 zł i 6.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95 
ŁADOWACZ TUR czołowy, do ciągnika Ursus C-360, • 1.800 
zł. Głuszyna, tel. 0607/51-64-38 
ŁADOWACZ TUR 5 do ciągnik Ursus U-912, U-914, - 5.000 
zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-31-43,0605/73-03-12 
MASZYNA DO ROZDRABNIANIA ŁĘTÓW, - 250 zł. Szczyt- 
nica, tel. 076/818-96-47
MASZYNA DO CZYSZCZENIA GROCHU. • 1.500 zł. Milicz, 
tel. 071/316-83-86
MASZYNA DO ZBIERANIA KAMIENI stan b. dobry, • 2.500 
zł. Brzeg, tel. 077/412-39-08
MASZYNA SAMOZAŁADOWCZA DO BURAKÓW MAUS, 
odbiór w Niemczech • 5.000 DEM, Krefeld, tel. 
0049/172-263-95-74. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-61-45 
MASZYNY ROLNICZE : młockarnia, prod. polskiej - 500 zł, 
prasa do młockarni - 350 zł, dojarka Alfa Laval, po remoncie • 
850 zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
MASZYNY ROLNICZE : glebogryzarka - 1.200 zł, pług pod
orywkowy, 5-skibowy • 600 zł, kosiarka do rowów i poboczy - 
9000 zł. Otmuchów, tei. 077/431-45-63 
MASZYNY ROLNICZE: belka agregatu, hydraulicznie skła
dana U-902 -1.200 zł, belka z kultywatorami, rozkładana, szer. 
540 cm - 3.000 zł, przystawka do zbioru kukurydzy, FKA 451M
- 12.000 zł, siewnik zbożowy MAZUR 5, szer. 4 m + zapra- 
wiarka • 4.000 zł. Ścinawa Nyska, tel. 0600/51-75-19 
MIESZALNIK PASZ, • 1.200 zł. Budziszów Mały, tel.
076/857-45-76,0608/68-4948 .......  ......
MŁOCARNIA FORTSCHRITT K150 idealna do prac specja
listycznych, stan dobry, • 750 zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-39, 
0604/86-49-54
OGŁAWIACZ DO BURAKÓW, 1988 r. 6-rzędowy, 6-cylindro-
wy, stan dobry + drugi na części, • 12.000 zł. Tomaszów Boi.,
tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, - 700 zł. Gołastowi-
ce, gm. Kondratowice, tel. 0606/65-48-58
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, stan b. dobry, - 730
zł. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 0607/12-14-08
OPIELACZ DO BURAKÓW stan b. dobry, - 700 zł. Żmigród,
tel. 0603/86-85-70
OPRYSKIWACZ taczkowy, z silnikiem spalinowym lub zamie
nię na plecakowy. Trzebnica, tel. 071/312-01-93 
OPRYSKIWACZ 4001, - 800 zł. Wrocław, tel. 0607/71-17-75 
OPRYSKIWACZ, 1988 r. 4001,10 m szeroki, z atestem, stan 
dobry, • 950 zł. Chojnów, tel. 076/818-68-04 
OPRYSKIWACZ, 1990 r. stan dobry, ciągany, poj. 2.0001, lan
ce rozkładane hydraulicznie, wysokie koła, 3 typy końcówek,
- 8.100 zł. „ tel. 074/853-80-80,074/854-30-81 
OPRYSKIWACZ MIKADO do kukurydzy, 5 litrów, - 700 zł. 
Żarów, tel. 074/858-07-15 *
OPRYSKIWACZ PILMET poj. 1.0001, • 2.000 zł. Solniki Małe, 
tel. 071/315-61-28
OPRYSKIWACZ PILMET, 1986 r. ciągany, na wysokich ko
łach. 18 metrów, - 7.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1988 r. poj. 2.0001, lance 18 m, •
4.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-56 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1988 r. do ciągnika, -1 050 zł. Wro
cław, tel. 071/387-86-26
ORKAN do zielonek - 2.500 zł. Bierutów, tel. 071/314-69-01 
ORKAN do słomy, • 1.300 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
ORKAN ścinacz zielonek, wał do założenia + dużo części, - 
800 zł. Wiązów, tel.0603/26-86-51 
ORKAN II do słomy i zielonek, stan b. dobry, - 2.500 zł. Ma
niów Wielki, tel. 071/390-77-35 
ORKAN II do zielonek, - 2.500 zł. Solniki Małe. teł. 
071/315-61*28
PARNIK, 1988 r. przewoźny, • 2.000 zł. Witoszów Dolny, tel. 
074/853-85-06.0502/43-39-36 
PARNIK ELEKTRYCZNY 2501. stan dobry, • 300 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-86-93 wieczorem ■**-
PARNIK ELEKTRYCZNY 45 kg, poj. 631, nowy, nie używany,
- 300 zł. Żagań, tel. 068/360-69-25
PASZOCIĄG ROXELL spiralny. 2 silosy, • 22.000 zł. Pęgów. 
tel. 071/310-73-05
PŁUG 3-skibowy, -1.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-17-06 
PŁUG OBROTOWY 3 i 4-skibowe - od 3.500 zł. Golczowice, 
tel. 077/412-11-43
PŁUG 5-skibowy, do podorywki - 500 zł. Iwiny, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 0609/28-19-33 •
PŁUG 2-skibowy, mało używany, - 550 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-27-50 po godz. 20
PŁUG 4-skibowy • 1.200 zł, 5-skibowy • 1.300 zł, 7-skibowy -
1.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
PŁUG 7-skibowy, - 1.300 zł. Kuraszków, gm. Oborniki ślą
skie, tei:071/310-26-63
PŁUG 3-skibowy, stan dobry, - 500 zł. Nowa Wieś Goszczań- 
ska, gm. Twardogóra, tel. 071/398-73-25 
PŁUG 3-skibowy, obrotowy - 2.800 zł. Nysa, tel. 
077/433-25-79 wieczorem, 077/431-22-21 
PŁUG 3-skibowy, 5 skibowy, hydraulicznie obracany, duży, 
prod. niemieckiej, - 2.300 zł (do uzgodnienia). Oleszna, gm. 
Łagiewniki, tel. 071/346*19-27 
PŁUG 3-skibowy, - 700 zł. Przylesie, tel. 077/412-38-41 
PŁUG 3 i 5-skibowy, od 500-600 zł. Ramiszów, gm. Długołę
ka, tel. 071/398-76-42
PŁUG 2-skibowy + lemiesze, • 300 zł. Rębiszów, tel. 
075/783-91-92 ,
PŁUG ATLAS 4-skibowy, zabezp. hydrauliczne, zawieszany.
- 2.800 zł lub zamienię na rozrzutnik obornika Tandem, 1-osio- 
wy. Wrocław, tel. 0604/82-56-45
PŁUG ATLAS, 1987 r. 4-skibowy, z zabezpieczeniami hydrau
licznymi, - 3.000 zł lub zamienię na siewnik zbożowy Pozna
niak, rozrzutnik obor. Forstchritt, Ciechów, tel. 0606/50-99-68 
PŁUG ATLAS, 1991 r. stan dobry, - 4.500 zł. Mikołajowice, 
tel. 076/858-20-77
PŁUG GŁĘBOSZ MEHRO KOŹMIN, 1996 r. 5-łapowy, - 2.000 
zł. Nielubia, tel. 076/831-42-16 
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, nowy, • 3.000 zł.., gm. Dzier
żoniów, tel. 074/830-27-63
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy - 300 zł, 2-skibowy • 250 zł.
techn. sprawne. Bolesławiec, tel. 062/783-61-57
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy - 300 zł, 2-skibowy - 240 zł.
Bolesławiec, tel. 075/783-61-57
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy, • 1.000 zł. Kalisz, tel.
062/764-92-54 po 18
PŁUG GRUDZIĄDZ, 4-skibowy, nowe odkładnie, stan b. do
bry, -1.200 zł. Nowa Sól. tel. 068/356-18-94 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, stan b. dobry, - 800 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-67-21,0604/72-56-29 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, • 650 zl. Warta Bolesławiec
ka. tel. 076/818-94-05

PŁUG PHX 5 i 6-skibowy, z zabezpieczeniami, od 2.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867*75*28
PŁUG PHX 5-skibowy, - 1.700 zł lub zamienię na dużą przy
czepę. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-94-05 
PODNOŚNIK WIDŁOWY montowany z tyłu ciągnika rolnicze
go, - 1.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 0603/20-52-08, 
0609/06-73-84
PRASA DO SŁOMY CLAAS prod. niemieckiej, średniego 
zgniotu, na dwa sznurki, - 2.500 zł. Stary Ujazd, tel. 
077/463-71-20,0603/43-93-65 
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 FAHR-20 i do siana, stan b. dobry, po 
remoncie kapitalnym, mało używana, • 5.500 zł lub zamienię 
na konie. Wrocław, tel. 0603/99-92-49 
PRASA DO SŁOMY K-442/1,1978 r. prod. niemieckiej, kon
serwacja, przygotowana do pracy, • 2-000 zł. Krosno Odrzań
skie, tel. 0607/41-85-50
PRASA DO SŁOMY Z-224 stan idealny, may przebieg, -
10.000 zł. Jutrzyna, gm. Wiązów, tel. 0603/26-86-51 
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijarka, - 4.100 zł. Nasławice, 
tel. 071/346-10-48
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca, stan dobry, - 5.000 zł. 
Nowy Browiniec, tel. 077/437-65-55 
PRASA DO SŁOMY Z-263,1988 r. zwijająca, - 6.000 żł. Zie
lona Góra, tei. 0606/34-64-22
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA do siana, 5-gwiazdowa 
- 500 zł oraz dmuchawa do siana - 300 zł. Tomaszów Boi., tel. 
076/818-94-66,0606/75-05-31 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA 7-gwiazdowa, - 600 zł. Piel
grzymka, tel. 076/877-51-33
PRZETRZĄSARKA DO SIANA 2-bębnowa, -1.200 zł. Przed
borów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA widłowa, konna lub do cią
gnika, stan b. dobry, - 400 zł. Strzegom, teL 074/855-72-26, 
074/85572*34
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 4-gwiażdÓwa, - 600 z(. 
Legnickie Pole, tel. 076/858-21-57 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, ciągniko
wa, stan b. dobry, -1.300 zł. Miłocice Małe, gm. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-61-05
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, - 800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-96-96,0601/99-34-96 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-010 stan b. dobry, -
5.000 zł. Grodków, tel. 077/415-19-80
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA stan dobry, sama zbiera 
siano i słomę, duża, - 3.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-30 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA duża, - 3.000 zł. Nowa 
Wieś Goszczańska, gm. Twardogóra, tel. 071/398-73-25 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA CLASS - 3700 zł. Nysa, 
tel. 077/433-25-79 wieczorem. 077/431-22-21 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA FAHR do siana i kiszo
nek, - 5.500 zł. Przedborów, tel. 062/731 -03-99, 
0608/83-18-71
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T038 stan b. dobry, - 4.000 
zł. Rawicz, tel. 065/546-9549
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA NTVŚ-4, - 3.000 zl. Wał
brzych. tel. 074/841-96-96,0601/99-34-96 
PRZYCZEPĄ SAMOZBIERAJĄCA T050 stan b. dobry • 3.000 
zł, brona talerzowa U-239, bardzo mało używana • 1.800 zł. 
Zimna Brzeźnica, tel. 068/378-11-26 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędowa, z gardzielą + 
klepisko i osłony na bęben, do kombajnu Bizon, ? 5.500 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/20-52-08,0609/06-73-84 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY, 1989 r. prod. węgierskiej, 
do kombajnu zbożowego, bez rozdrabniacza, stan b. dobry, -
7.500 zł. „tel. 071/393-93-91
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY CLAAS, 1996 r. do kosze
nia na zielono, hydraulicznie rozkładana, 6-rzędowa, - 8.000 
zł. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
PRZYSTAWKA DO ZBIORU LIŚCI STOLL V202 stan b. do- 
bry, - 3.000 zł. Zarzyca, tel. 071/393-03-21 wieczorem 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, podłoga i burty do wy
miany, -1.400 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-08,0600/13-57-16 
ROZRZUTNIK OBORNIKA po wymianie burt i podłogi, -4.100 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-57-40 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan b. dobry, - 4.100 
zł. Milicz, tel. 071/384-96-05
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, stan b. dobry, podwój
ne burty, duża ładowność. Mściszów, gm. Lubań, tel. 
0609/41-23-93
ROZRZUTNIK OBORNIKA w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł.
Środa Śląska, tel. 0603/79-63-51
ROZRZUTNIK OBORNIKA tandem. 6 1, -3.000 zł. Wałbrzych,
tel. 074/841-96-96,0601/99-34-96
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, do remontu, -1.500 zł.
Wińsko, tel. 071/389-89-66
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, stan dobry, - 2.000 zł. 
Zielenice, tel. 071/393-07-56
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, stan b. dobry, - 400 zl. 
Bolesławiec, tel. 062/783-61-57 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek’, - 400 zl. Bolesławiec, tel. 
075/783-61-57
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek', taśmowy. 1-talerzowy, 
ciągany, - 700 zł. Boleścin, gm. Świdnica, tel. 074/850-18-04, 
0607/55-96-38
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy, 2 szt. -
1.100-1.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36,0606/26-95-46 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW i wapna, taśma łańcuchowa, hy
drauliczny napęd talerzy, stan b. dobry, ład. 3 t, - 3.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-84-11
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS sprawny, w rozliczeniu mło
de bydło. Jutrosin, tel. 065/547-48-04 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW3 hydrauliczny, łańcucho
wy, - 2.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW wapna, do remontu, - 300 zł. 
Kożuchów, tel. 0605/41-31-39
ROZSIEWACZ NAWOZÓW BAGDALLE 700 kg. rozrzut do 
16m, prod. duńskiej, stan b. dobry, - 1.800 zł. Legnica, tel. 
0609/51-26-35
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA NO-35 3.51, *4.000 zł. 
Lubsza, tel. 077/411-86-40,0602/36-57-42 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAUCH prod. niemieckiej, 1000 
kg, 2-talerzówy, otwierany hydraulicznie, - 3.000 zi. Łozina, 
gm. Długołęka, tel. 071/399-78-21 - 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, ocynkowany, stań b. do
bry, - 300 zł." Miękinia, tel. 071/317-87-86 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 500 kg. stan dobry,, 
szer. robocza 10-12 m, - 1.300 zł. Niegosławice, tel. 
068/378-10-47
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE ód 300 I do 600 f -
1.000 zł -1.300 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW NO 25 pneumatyczny. -1.100 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/20-52-08,0609/06-73-84 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW 31.51, taśma, napęd tale
rzowy, hydrauliczny, • 1.600 zł lub zamienię na inną. Okmia- 
ny. tel. 076/817-73-06 wieczorem
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 600 stan b. dobry, -
2.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-43-35 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 700 kg, prod. zachodniej, szer. 
rozrzutu do 16m, stan b. dobry, - 1.700 zł. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/887-43-35,0605/04-25-05

ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek' - 450 zł, pług 2-skibowy, 
stan b. dobry • 450 zł, kultywator, 3 m, stan b. dobry • 750 zł. 
Wyszków Śląski, tel. 077/435-44-16 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3,1980/90 r. stan b. dobry, 
łańcuchowy, 3.5 tony, • 5.500 zł. Kłodzko, tel. 074/871-46*59 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RNZ, 1989 r. zawieszany, z jed
nym talerzem, ładowność 700 kg, stan b. dobry, - 900 zł. Choj
nów, tel. 076/818-68-05
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAU ACORD, 1989 r. turbo, 18
m, rozkładane lance aluminiowe, • 2.600 zł lub zamienię na
opryskiwacz, ciągany, na wysokich kolach. Wschowa, tel.
065/540-33-21,0603/56-76-92
SADZARKA produkcji czeskiej, - 500 zł. Pielgrzymka, tel.
076/877-51-33
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW, 1984 r. prod. czeskiej, -1.000 

. zl. Wrocław, tel. 0502/29-18-63 
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL poj. 850I, - 5.000 
zł. Budziszów Mały, tel. 076/857-45-76,0608/68-49-18 
SCHŁADZARKA DO MLEKA 300 i 4001, - 3.200 zł. Kroto
szyn, tel. 0601/17-79-03,0603/17-42-31 
SCHŁADZARKA DO MLEKA 3-konwiowa, - 250 zł. Piotró- 
wek, gm. Jordanów, tel. 071/316-13-41 
SCHŁADZARKA DO MLEKA 5501,2-letnia, • 7.000 zł. Po
niec, tel. 065/573-38-20
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA-LAVAL poj. 1601, z wóz
kiem wywozowym, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wojcieszów, tel. 
075/751-18-18
SIECZKARNIA połowa, zaczepiana, z dwoma przyrządami, -
2.500 zł. Bralin, tel. 062/781-23-32 
SIECZKARNIA Z-3,1978 r. z trzema przyrządami roboczy
mi, stan dobry. Chojnów, tel. 076/818-68-04 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY prod. niemieckiej Pottinger,
- 2.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36,0606/26-95-46 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa -1.800 zł. Nysa, 
tel. 077/433-25-79 wieczorem, 077/431-22-21 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY POTTINGER; MENGEUET 
John Deere, 1-rzędowe, 3 sztuki; ceny od 2.000 do 2.200 zł. 
Przedborów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek, 3 
przystawki, Fortschritt E 281C, rók prod. 1990, - 26.000 zl. 
Świdnica, tel. 074/852-17-28
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY MENGELE SF 6000,1989 
r., 2 tys. km, 340 kM, napęd 4x4, walce gniotące, przystawka
4-rzędowa,-61.000 żł. Pogorzela, tel. 0602/77-83-28 
SIECZKARNIA DO SŁOMY do kombajnu Fortschritt 516,517,
- 2.800 zł. Podgaj; tel. 071/346-18-88 
SIECZKARNIA DO ZIELONEK, - 250 zł. Niemcza, tel. 
074/837-81-90 pogodz.19
SIEWNIK zawieszany, prod. ZP Warszawa, szer. 2m, - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/361-38-05 
SIEWNIK .lejek’ - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/71-17-75 
SIEWNIK DO BURAKÓW FORTSCHRITT 12-rzędowy, -
3.000 z). Chojnów, tel. 076/818-75-17 /
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMMA. -1.000 zl. Koźmin Wiel- 
kopolski, woj. kaliskie, tel. 0603/43-10-95 
SIEWNIK DO BURAKÓW, punktowy, skrzynia do ustawiania 
odległości wysiewu, idealny wysiew, stan b. dobry, - 3.000 zł. " 
Nowa Sól. tel. 068/356-18-94
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA, - 2.500 zł. Ścinawa Nyska, 
tel. 0600/51-75-19
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA, 1988 r. stan b. dobry, • 1.500
zł. Hersztupowo, tel. 065/536-62-96
SIEWNIK DO KUKURYDZY • 2.300 zł. Nysa. tel.
077/433-25-79 wieczorem. 077/431-22-21
SIEWNIK DO KUKURYDZY I BURAKÓW AREOMET, 1989
r. 8-rzędowy, - 9.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0603/20-52-08,
0609/06-73-84
SIEWNIK DO KUKURYDZY I BURAKÓW AMAZONE, 2001 
r. 4-rzędowy, talerzowy, z dozownikiem nawozu, elektr. sys
tem kontroli, przystosowany do siewu w ugór i mulcz, - 45.000 
zl. Oborniki Śląskie, tel. 0603/20-52-08,0609/06-73-84 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 2.7 m, - 1.900 zł. „ 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-63 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 2.70 m, stan b. do
bry, - 3.100 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-08 
SIEWNIK ZBOŻOWY ISARIA prod. niemieckiej, lejki plasti
kowe, szer. robocźa 2,5 m, z możliwością podłączenia pód 
agregat uprawowy, stan b. dobry, - 2.500 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-71-36,0606/26-95-46 
SIEWNIKZBOŻOWY AMAZONE szer. 2 m, stan dobry, • 2.000 
zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 071/399-78-21 
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D-8 szer. 3 m, • 9.700 zł. 
Nysa, teł. 077/435-96-09
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN stan dobry, - 300 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-67-21,0604/72-56-29 
SIEWNIK ZBOŻOWY .lejek* - 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/71-17-75
SIEWNIKZBOŻOWY HASSIA, 1980 r. szer. robocza 3 m, stan 
dobry, - 3.200 zl. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-55-79 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 4,1984 r. szer. 4 m, zawiesza
ny, - 2.800 złrKuraszków, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-26-63
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1985 r. na wąskich ko
łach, - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-40-11 
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN 5045/2,1987 f. stan b. do
bry, gumowe lejki, napęd z tylnego koła • 2.500 zł.., tel. 
076/844-92-76
SIEWNIK ZBOŻOWY, 2000 r. konny, przerobiony na ciągni
kowy, szer. 2 m, ilość wysiewu regulowana przekładnią zęba
tą, nasiona drobno i grubonasienne, stan techniczny b. do
bry, - 800 zł. Namysłów, tel. 077/410-09̂ 28 
SILOSY 2 szt., dmuchawa do zboża, • 12.500 zł. „ tel.- 
062/785-18-30 ^ <
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW elektryczny, na 2 taśmy, stan 
dobry, -1.200 zł. Okmiany, tel. 076/817-72*06 
STOŁY DO RZEPAKU różne wymiary, z kosami pionowymi -
2.000-5.000 zł„ tel. 076/871-87-30,0608/47-35-53 
SUSZARNIA BĘBNOWA do kukurydzy, prod. holenderskiej, 
na olej opałowy ó dużej wydajności, - 50.000 zł. Rogoźnica, 
tel. 074/855-92-48

' SUSZARNIA PODŁOGOWA 5-7 t, - 1.500 zł. Milicz, tel. 
071/316-83-86
SZUFLADA MECHANICZNA do obornika, • 6.500 zl. Nowa 
Sól, tel. 068/388-15-84
ŚRUTOWNIK, 2001 r. ssąco-tłoczący. z silnikiem 13 kW, nowy.
- 3,000 zł. Janków Zaleśny 116, tel. 062/734-84-43 
ŚRUTOWNIK BĄK 7.5 kW, stan dobry, - 550 zł. Gostyń, tel. 
065/572-13-26
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy, silnik 7.5 kW, stan b. dobry, - 
800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/731-91-52 
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy. 7.5 kW, nowy, - 950 zł lub zam. 
na pYzyczepę bagażową, ład. 750 kg, do remontu. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-64-21
ŚRUTOWNIK - MIESZALNIK poj. 900 kg, moc silnika 8 KW, 
kpi. elektryka, - 4.000 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
WAGA INWENTARZOWA, 1972 r. do bydła, na ciężarki, - 450
zł. Chojnów, tel. 076/818-68-04
WAŁ nawierzchniowy, poj. 500 I, - 300 zł. Kożuchów, tel.
0605/41-31-39
WIALNIA DO ZBOŻA elektr., na sita, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0607/71-17-75
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WIALNIA DO ZBOŻA. 1968 r. ręczna, stan średni. *130 zł. 
Chojnów, tel. 076/816-68-04
WIELORAK DO BURAKÓW oraz ziemniaków, 6-rzędowy, - 
650 zl. 8oleścin, gm. Świdnica, tel. 074/850-18-04, 
0607/55-96-38
WIELORAK DO BURAKÓW, 1999 r. siedmorzędowy, zacze
piany do ciągnika, stan b. dobry, - 1.500 zł. Nieciszów, gm. 
Oleśnica, tel. 071/399-04-61
WIRÓWKA DO MLEKA nowa, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/341-88-87.0501/96-29-60 
WÓZ DREWNIANY stan dobry, - 550 zł. Stary Wielisław, tel. 
074/868-27-50 po godz. 20
WÓZ KONNY na drewnianych kołach, * 300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-77-80
WÓZ KONNY na kołach 16". stan b. dobry, - 400 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-43-70
WÓZ KONNY, 1978 r. na resorach, burty otwierane na trzy 
strony, z zaczepem do ciągnika, - 550 zł. Chojnów, tel. 
076/818-68-04
WYCINACZ DO KISZONEK hydrauliczny, stan b. dobry, - 700 
zł. Borów, woj. wrocławskie, tel. 0603/85-57-72 
WYCINACZ DO KISZONEK, - 2.000 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-90,0608/83-18-71 
WYORYWACZ DO BURAKÓW i ogławiacz, zestaw 3-rzędo- 
wy, prod. czeskiej, - 4.000 zł. Nasławia, tel. 071/346-10-48 
WYORYWACZ DO BURAKÓW, 1990 r. 9-rzędowy, samoła- 
dujący, prod. polskiej, - 2.000 zł. Legnica, tel. 076/857-54-02, 
0603/23-51-65
ZAMIENIĘ KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5002 z siecz
karnią - na kombajn do buraków Neptun + Orkan. Niwnica, 
tel. 077/435-76-97
ZBIERACZ i zgniatacz kamieni polnych, • 1.300 zł. Brzeg, teł: 
077/412-39-08
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 
"ŹMUKA” DO ZBOŻA średnifca 150,6 m b.; nowa, -1.800 Zł.' 
Łagiewniki, tef. 071/393-94-28

CZĘŚCI DO MASZYN 
ROLNICZYCH

CIĄGNIK SAM : silnik Andoria HC-231..Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82 kupię: elektromagnes. Borów, 
tel. 0607/52-15-98
CIĄGNIK DT 75M gąsienicowy: różne części. Żmigródek, tel. 
071/385-36-92
CIĄGNIK FORTSCHRITT: skrzynia biegów, - 1.000 zł. Zim
na Brzeźnica, tel. 068/378-11-26 
CIĄGNIK IMT prod. jugosłowiańskiej: kupię różne części lub 
cały ciągnik na części. Piotrków Trybunalski, tel. 
044/634-28-96,0602/75-73-18 
CIĄGNIK KIRÓW K-150 : części silnika. Nielubia, tel. 
076/831-42-16
CIĄGNIK MTZ 82 lub Białoruś, przedni napęd, stan b. dobry 
-'1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35

KOSY BOCZNE, STOŁY DO RZEPAKU 
do BIZONA - 2056,2058, REKORD 

produkcja - montaż - serwis
Smarchowice Małe 33 

__________tel. 077/410-30-92 opoi2383

CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 2: silnik kpi., z osprzętem, - 
150 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-98 
CIĄGNIK TZ4K14: pompa olejowa, wtryski, wał korbowy, tłoki, 
cylindry i inne. WrocłaW, teł. 0601/70-79-79 
CIĄGNIK URSUS: felgi tylne, rozm.38, - 400 zł 12 szt. Rydzy
na, tel. 0601/85-58-26
CIĄGNIK URSUS C-325: zwolnice lub zamienię na pług pod- 
orywkowy. Baszków, gm. Zduny, tel. 062/721-11-24 
CIĄGNIK URSUS C-328: blok, wał, głowica, pompa. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-35-25,0603/84-78-74,
CIĄGNIK URSUS C-330 kosiarka rotacyjna prod. polskiej, 
Męsko, oryg. lakier - 1.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
CIĄGNIK URSUS C-330 ładowacz TUR-1 kpi. -1.800 zŁ Bo
lesławiec, tel. 0601/57-16-35
CIĄGNIK URSUS C-330 : koła do międzyrzędzi 8x36, - 650 
zł. Jutrosin, tel, 065/547-13-39,0604/86-49-54 
CIĄGNIK URSUS C-330: blok, wał, głowica, pompa. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-35-25,0603/84-78-74 
CIĄGNIK URSUS C-330 : głowica kpi., czeski rozrusznik 4 
KM, pompa olejowa hydrauliki tyłu, tarcza sprzęgła, oś przed
niej piasty. Zgorzelec, tel. 075/775-11-73 
CIĄGNIK URSUS C-360 silnik, blok, wał, tylny most. zwolni
ce, głowice, sprzęgło, korbowody, pompa, kota, oś przednia 
kpi. i inne. Jaksonów, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-98 
CIĄGNIK URSUS C-360: kabina, starego typu. Jelcz-Lasko
wice. tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, blok, wał, skrzynia biegów, 
zwolnice, oś przednia, kota, obciążniki, kolumna kier., blachy, 
zaczepy, siedzenie, inne. Kępno, tel. 062/784-75-18 
CIĄGNIK URSUS C-360 kupię: kwiazdy do kół do między
rzędzi. Paczków, tel. 077/431-71-21 
CIĄGNIK URSUS C-360 tylna felga - 80 zł, obudowa tylnego 
mostu - 300 zł, koła zębate do zwolnicy - 50 zł, docisk sprzę
gła -100 zł, prądnica - 50 zł. głowiczka do rozrusznika, doi 
nowego i starego typu - 25 zł. Sobin, gm. Polkowice, tel. 
076/845-96-52
CIĄGNIK URSUS C-360 nowe: obudowa tylnego mostu, obu
dowa dzwonnicy, bębny hamulcowe, koła zębate do skrzyni, 
wałki, półosie. Świątniki, gm. Trzebnica, tel.'071/387-01-40 
rano lub wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360: kabina starego typu, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/361-38-05
CIĄGNIK URSUS C-360 : opony transportowe - 350 zł/szt. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-92-29 
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r.: silnik, most tylny, zwolni
ce, podnośnik, zbiornik, sprzęgło, głowica, korbowody, wał, 
koła, oś przednia, - 2.500 zł. Żórawina, tel. 071/311-48-98 
CIĄGNIK URSUS C-385 : blok silnika, nowy. Kępno. tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-385 : skrzynia biegów (2 szt.), w czę
ściach, skrzynie główne i pośrednie, • 1.000 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-74
CIĄGNIK URSUS C-80, C120 używane: bloki, skrzynia bie
gów i wiele innych części. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-01-40 rano lub wieczorem 
CIĄGNIK URSUS U-1214,912,914 : tylny most z wyjściem 
na napęd, skrzynia biegów, skrzynia pośrednia, zwolnice, 
chodnica, koa tylne 18,4 x 34, obciążniki tylne kompletne, kpi. 
przedni napęd na koach z wałem pędnym i przystawką. Zie
lona Góra, tel. 0606/34-64-22

CIĄGNIK URSUS U-1224 : silnik, skrzynia biegów, kabina. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-82-36 
CIĄGNIK URSUS U-904: silnik, Skrzynia biegów, stan b: dctf 
bry, - 4.500 zł. Przylesie, tel. 077/412-32-36 
CIĄGNIK URSUS U-912: kpi. obciążników przednich; 4 szt. 
oraz belka połowa (oryginalna), - 500 ,zł. Sobótka, tel. 
.071/316-30-61,0601/08-44-65 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25 : blok, części silnika. Kępno, 
tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR 7211: zaczep górny zatrzaskowy, - 250j;l. 
Wałbrzych, tel. 074/817-35-91
O CIĄGNIKI FORTSCHRITT, IFA kombajny, sprzedaż 

części zamiennych, serwis na miejscu. Bielany 
Wr., ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81012281

DOJARKA WESTFALIA 700 przewodowa, Cr-Ni, 50 M, 4 
aparaty udojowe, automatyczna myjnia + Zbiornik 6001, stan 
b. dobry, - 6.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-01-55 
O FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIK, KOMBAJN : silni

ki, po naprawie głównej, na wymianę lub bez. 
Skup silników używanych., tel. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81012301

HEDER do pokosówki Z-302, Z-303, stan idealny, - 6.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 0606/34-64-22 
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS : pas główny, nowy, 
5HB BD 2650 • 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 
071/387-01-20,071/312-12-77 
KOMBAJN DO KUKURYDZY : kupię przystawkę do zbioru 
kukurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20.071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: stół do rzepaku + kosa bocz
na, - 4.300 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-08,0600/13-57-16 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: stół do rzepaku, kosa bocz
na, • 3.300 zł. Brzeg, tel. 077/411-44-32 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : przystawka do.zbioru kuku-, 
rydzy, prod. węgierskiej, bez docinacza, - 5.000 zł.Dzierżo- 
niów, tel. 0502/23-04-69
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056: rura. rozrusznik, łań
cuch, podajnik ziarnowy, docisk sprzęgła, wtryski, dętki, ze
gary, szyby, drzwi, koła przednie i tylne, łożyska i inne. Jawo
rek, tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056 : rozrusznik, łańcuch, 
podajnik ziarna, docisk sprzęgła, wtryski, zegary, węże,,szy
by, drzwi, koła przednie i tylne, tarcze, łożyska, inne. Między
górze, tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z0-40: klepisko, stan dobry, 
• 200 zł. Mikołajowice, tel. 076/858-20-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON obudowa, korpus hedera, 
nowa -1.400 zł, śrutownik bijakowy, stan b. dobry • 1.400 zł. 
Siemianów, gm. Borów, tel. 071/393-31 -95.0604/32-16-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW-400 pompa wtryskowa 
ze sprzęgiełkiem, nowa • 800 zł. Stary Ujazd, gm. Ujazd ślą
ski, tel. 0608/79-85-70
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON 2050: szerokie pasy napędu 
młocarni - nowy i używany, stan idealny. Wiązów, tel. 
071/393-13-83
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: opony szerokie, bieżnik 80%,
2 szt, -1.400 zł. Strzelin, tel. 0604/86-81-97 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056: oś przednia, - 450 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-01-43
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT: heder, stan dobry,
- 3.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-93-27
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT : kupię chłodnieę.
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12*77
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD ZO-58:2 podajniki
pochyłe, stań dobry, - 1.000 zł. Mikołajowice, tel.
076/585-20-77
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD : oblachowanie kpi. 
(na części), podajnik, rura do wysypywania zboża, rozdziela
cze. Rzepin, gm. Torzym, tel. 068/341-41 -33,0604/30-29-41 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD: kapię rozdzielacz, 
łańcuch kłosowy. Wrodaw. tel. 071/311.48.89.0607/05-71-09 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS : silnik Perkins, 4-cylindrowy 
+ osprzęt, chłodnica, - 1.800 zł. Kalisz, teł. 062/751-79-20, 
0502/01-59-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT: pasy. siłowniki, wtry- 
skiwacze kpi. „ tel. 074/854-30-81" .
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, E-514 : stół 
do rzepaku z boczną kosą, - 2.500 zł. Nysa, tel. 077/435-44-44 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512: katalog czę
ści zamiennych • 200 zł. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E512 koła pasowe 
do sieczkarki. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 63 59 TZ-01: kupię 
silnik, TD, prod. francuskiej, 6-cyl. Trzemeszno, gm. Rozdra
żew. tel. 062/722-11-80,0605/37-55-05 
KULTYWATOR PODORYWKOWY GRUBER kupię wał, szer.
3 m. Jerzmanowa, tel. 076/831-22-75 wieczorem 
ŁADOWACZ CYKLOP T 214: siłowniki, cylinder (nowy), łyż
ka (nowa), rozdzielacze, - 750 zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 
po godz.. 20
ŁADOWACZ CYKLOP: widły, nowe, - 200 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-64-30
MASZYNY ROLNICZE : przekładnie, wałki z łożyskami i 
sprzęgłem, koła zębate • od 20 zł. Legnica, tel. 076/887-85-87 
OPONY 18.4 x 34 - 300 zl/szt. Kancierzowice, tel. 
071/385-66-84
PŁUG DO PODORYWKI, 1993 r. 7-skibowy, prod. polskiej.-; 
używany 1 sezon, stan b. dobry, - 850 zł. Długopole Górne, 
gm. Międzylesie, tel. 0607/07-42-93 •
PODNOŚNIK WIDŁOWY do ciągnika, wys. 3 5 m. komplet
ny. -1.500 zł. Legnica, tel. 0603/45-37-81 
PRASA Z-230,1989 r. zwijająca, automatyczne owijanie, dużo 
części zamiennych, mało używana, -15,000 zł. Dębina, gm. 
Lututów, tel. 043/871-41-86
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zł. Wrocław, tel: 0601/73-20-98 
ROZSIEWACZ RCW 5. - 1.300 zł..-Zgborów, tel. 
076/843-63-89,846-13-18 po godz. 16 
ŚRUTOWNIK BĄK: silnik kpi., 5.5 kW, z osprzętem, -500 zł. 
Grombkowo, tel. 065/547-12-67

ARTYKUŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

BURAK CZERWONY opolski • 0.25 gr/kg. Gręboszów, gm.
Świerczów, tel. 077/419-41-40
BURAKI czerwone, 10 ton - 0.25 zł/kg. Mściwojów, tel.
076/872-85-62
GORCZYCA biała, mątwikobójcza - 4 zł/kg. ., tel. 
062/785-18-30
GROCH PASZOWY cena 750 zł/tona. Prudnik, tel. 
077/437-68-20
GRYKA 2 tony - 700 zł/tona; jęczmień jary, 20 ton - 580 zł/to
na, pszenica, 30 ton - 600 zł/tona. Radków, tel. 074/871-20-20 
JAJA z gospodarstwa rolnego, ok. 1500 szt. tygodniowo. 
Brzeg, tel. 077/412-43-70

JAJA świeże, w cenie od 0.20 zł/sżt. (możliwość'transportu). 
Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
JAJA PERLICZE -1 zł/szt. Świebodzice; tel. 074/858-67-18 
po godz. 18
JĘCZMIEŃ 3 tony, cena.55Ó zł/t. Krzydlina Mała; tel. 
071/389-01-09
JĘCZMIEŃ 6 t. ok. Wieruszowa - 550 zł/t Sokolniki, tel.
062/784-52-24,0502/61-68-44
JĘCZMIEŃ JARY około 17 ton, - 58 zł/q. Tymowa, tel.
076/843-55-45
KUKURYDZA paszowa, 50 t - 550 zł/t. Prusice, tel. 
071/312-51-15
KUKURYDZA - 550 zł/t. Ślizów, tel. 062/786-98-10 
KUKURYDZA cena 530 zł/tona. Świdnica, tel. 074/850-44-32 
KUKURYDZA PASZOWA 70 t. Siechnice k. Wrocławia/teł. 
071/311-30-00
KUPIĘ „ŻMIJKĘ” do czyszczenia grochu/Prudnik, tel. 
077/437-68-20
KUPIĘ GRYKĘ. Janów Lubelski, tel! 015/872-26-84 
KUPIĘ ZBOŻE jęczmień - 480 zł/t. pszenica - 500 zł/t, pszen
żyto • 460 zł/t, żyto • 340 zl/t, kukurydza - 470 zł/t. Sobótka, 
tel. 0602/25-01-06
KUPIMY ZBOŻE PASZOWE (firma). Zol, tel. 062/721-58-56 
MIÓD GRYCZANY wysokiej jakości, większa ilość, w miej
scowości Lipsko k. Radomia, • 15 zł /I. Radom, tel. 
0600/29-98-22
MIÓD PSZCZELI z własnej pasieki - 12 zł/kg. Wisznia Mata, 
tel. 071/312-42-68
OWIES, SŁOMA, SIANO lub zamienię na konie; ., tel. 
0603/99-92-49
PROSO • 1 zł/kg, kukurydza drobna - 0.60 zł/kg, rzepik -1.70 
zł/kg, amarantus -1.80 zł/kg. Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 
071/392-66-62
PSZENICA jara i ozima, wysokoglutenowa, 100 kg - 60 zł. 
Gęsice, gm. Domaniów, woj. wrocławskie, tel. 071/302-73-46 
PSZENICA 2 tony, cena 550 zł/t Krzydlina Mała, tel. 
071/389-01-09
PSZENICA JARA. • 580 zł. Świebodzice, tel. 074/854-64-30 
PSZENICA KOBRA 40 ton, cena - 50 zł/tona. Osetno 50. tel. 
065/543-35-93
PSZENICA KOBRA, ALMARI201 - 570 zł/t. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39
PSZENICA KONSUMPCYJNA 31 - 540 zł/t Turów, gm. Żóra
wina. tel. 071/316-52-73
PSZENICA PASZOWA 6 t - 560 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-60-65 po godz. 16
SŁOMA - 2 zł/kostkę. Wrocław, tel. 0607/11-34-93 wieczo
rem
SŁOMA ŻYTNIA ok. 101 -150 zł/t, słoma owsiana, ok. 401 - 
130 zł/t, prasowane i składowane w stogu. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-40
WYSŁODKI suche, brykietowane, duża ilość - 350 zł/t. Pą- 
gów, tel. 077/419-56-80,0604/24-63-76 
WYSŁODKI SUCHE 151 oraz odpady rzepakowe 2 t, certa 
400 zł/t. Budziszów Mały, tel. 076/857-45-76.0608/68-49-18 
ZIEMNIAKI drobne • 10 gr/kg. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-13-56
ZIEMNIAKI JADALNE MARYNA • 30 gr/kg. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
ŻYTO 2 t - 500 zł/t. Rudziny, gm. Niegosławice, tel. 
068/378-11-72

OGRODNICTWO
AGAWA 20-letnia, - 600 zł. Wrocław, tel. 0502/95̂ 28-95 
BASEN OGRODOWY średnica 7 m, głębokość 1.5 m, pom
pa, filtr, oprzyrządowanie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/21-48-68
BULWY GEORGINII oddam za darmo... tel. 062/785-18-30 
DONICZKI CERAMICZNE używane, śr. 10.5 cm -10 gr/szt. 
Wrocław, tel. 071/311-74-56.0600/39-76-23 
FIKUS 8 rozgałęzień głównych i liczne mniejsze, w dużej bia
łej donicy, -120 zł. Niemcza, tel. 074/837-81-90 po godz.19 
FOLIA OGRODNICZA nowa, 30 x 6 m, kolor niebieski - 200 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-78,0602/18-17-17 
FONTANNA • rzeźba z kamienia, b. efektowna kompozycja 
czterech figur, bogato zdobiona, wys. 180 cm, - 2.500 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0607/21-85-23 
FORTUNKA średnica 60,70 i 80, nowe, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-78-57 po godz. 20 
HUMUS próchnica, torf, ziemia, ph-6.2,5001, cena • 4 zł/to
na. Lubin, tel. 076/846-88-30
HUMUS ziemia kl. II i III, 22 tony + transport, • 350 zł. Suli
mów, tel. 071/311-42-98,090/38-70-04 
HUMUS CZARNOZIEM, kl. I, duże ilości (131), cena 220 zł z 
transportem. Wrocław, tel. 0606/99-96-57 
HUMUS CZARNOZIEM, duże ilości, I klasa, 13 ton z trans
portem - 200 zł. Wrocław, tel. 071/367-49-52,0602/2346-80 
HUMUS CZARNOZIEM 121 -170 zł, 221 - 320 zł, transport w 
granicach miasta. Wrocław, tel. 071/364-51-26 
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości najlep
szego gatunku, nadającego się b. dobrze na plantowanie i 
wyrównywanie terenów po zakończonej budowie, zakładanie 
trawników, cena 10 zł/t.Wroctaw, tel. 071/316-94-32 
KABEL ELEKTRYCZNY przedużacz ogrodowy, bębnowy,
4-wtykowy, d. 50 m.b., 3 x 1,5, -120 zł. Wrocław, tel. 
071/357-28-45
KAMIENIE DEKORACYJNE: otoczaki, głazy, b. duży wybór 
-180 zł/t. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KARPY KALLII WIELOKWIATOWEJ 1.000 szt, -.1.50 zł/szt. 
Słotwina, gm. Świdnica, tel. 074/852-61-85 
KOMPLET OGRODOWY 5 szt., stoły drewniane + 2 ławy 
drewniane, kolor ojiwkowy, stan b. dobry, • 350 zł /kpi. Świd
nica, tel. 074/853-53-44
KORA w workach (60 I) - 3.5 zł oraz luzem. Wrocław, tel. 
0601/84-56-42
KORA SOSNOWA w workach, łącznie 1000 litrów, - 50 zł. 
Leszno, tel. 665/529-61-96
KORA SOSNOWA ogrodowa, 120 I - 6 zł/szt. Lubin, tel. 
076/844-91-25,0606/93-92-53 
O KORA SOSNOWA mielona, w workach po 60 li

trów • 4.5 zł/worek., tel. 071/311-73-13, 
0601/84-67-30,0606/41-04-03 02025981

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 ; 
KUPĘ DRZEWA rosnące, buk lub klon czerwony, wys. 4-6 
m. Wrocław, tel. 071/372-32-79.071/363-52-91 
KUPIĘ KRZEWY daglezja zielona, cyprysy, tuje szmaragdo
we, każdą ilość, luzem, w doniczkach. Łódź, tel. 
0604/08-50-60
KUPIĘ KRZEWY daglezje, cyprysy, tuje. Wrocław, tel. 
0608/12-59-89
KUPIĘ TUNELE FOLIOWE typu .oleśnickiego", wym. 30 x 7 
m, z prostymi bokami. Wrocław, tel. 071/315-14-06, 
071/315-11-67,0501/96-20-97 
LIGUSTER sadzonki rozkrzewione, 1,5-roczne, detal - 0,60

zł, hurt (500 szt.) - 0,50 zł. Kaczorów, gm. Bolków, tel? 
075/741-21-02,0607/10-60-70 ■ ; - 
ŁUBIANKI NA TRUSKAWKI cena 90 gr/szt; Siechnice k. 
Wrocławia, tel. 071/311-53-21
MEBLE OGRODOWE: stół z drewna -150 zł, studnia z drew
na-380 zł, altanka -1.000 zł. Prochowice, tel. 0606/59-07-31 
OBORNIK koński • 25 zł/przyczepa. Sulistrowiczki, gm. So
bótka, tel. 071/316-32-01
OCZKA WODNE różnej wielkości. Wrocław, tel. 
0602/43-77-21
ODKURZACZ DO LIŚCI BUCK AND DECKER, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-39-87 po godz. 20,
PARASOLE OGRODOWE duże - 55 zł/szt. Strzegom, tel. 
074/855-41-23
PIEC SZKLARNIOWY z nadmuchem elektrycznym, - 400 zł. 
Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0603/63-13-77 
PIEC CO PLESZEW 24 m2, pompa + węzeł, wodna cyrkula
cja + zbiornik, mieszadło, 2 szt, - 4.000 zł. Środa śląska, tel. 
071/317-35-06
PIEC MIAŁOWY posuwisto-zwrotny, pełne oprzyrządowanie, 
elektronika, do ogrzewania szklarni I obiektów przemysłowych, 
- 7.500 zł. Słotwina, gm. Świdnica, tel. 074/852-61-85 
POMPA DO WODY ogrodowa, ręczna, duża, - 150_zł. Strze
lin, tel. 071/796-12-77,0606/23-55-35 
POMPA ŻELIWNO-MOSIĘŹNA do różnych cieczy, • 70 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-60-41
RDEST AUBERTA pnącze, długo i obficie kwitnące, przyrost 
roczny ok. 6 m - 7 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/91-86-70 
ROŚLINY OZDOBNE duży wybór, około 100 odmian, krzewy 
żywopłotowe, w pojemniku, thuje, cyprysy, wys. od 40 cm, od 
6 zł. Rogoźnica, tel. 074/855-91-56,0603/60-40-15 
ROŚLINY ZASUSZONE do produkcji kompozycji kwiatowych, 
lepidium reuderale - 6 zł/kg, dmuszek • 20 zł/kg, nasiona wie
siołka oraz inne. Głaniszew, gm. Warta, tel. 043/829-44-76, 
0605/72-26-74
SADZONKI PIERWIOSNKÓW 30 szt., żółte, efektownie kwit
nące na wiosnę, nie przemarzające -1 zł/szt. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
SKRZYNKI KWIATOWE duże, narożniki toczone, 120x50x40,
-140 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18
SZKLARNIE 2 szt., 1224 m2 ♦ 1,5 ha gruntu budowlano-rol-
nego, blisko Ząbkowic Śląskich, cicha okolica. - 58.000 zł.
Stoszowice, tel. 074/818-11-39
ŚCIEŻKI BETONOWE do tuneli - 800 zł. Środa Śląska, tel.
071/317-35-06
ŚWIERK SREBRNY wys. 1.5 m. - 25 zł. Wrocław, tel. 
071/353-60-64
TORF 121 - 250 zł, 221 - 470 zł/t, transport w granicach mia
sta. Wrocław, tel. 071/364-51-26 
TUJA B RAB ANT na żywopłoty, wys. 60-80 cm, cena od 5 
zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/05-86-87 
TUNEL FOLIOWY dł. 20 m, szer. 6 m, wys. 3 m, - 1.000 zł. 
Niedźwiedź, tel. 074/819-40-42 
WAPNO MAGNEZOWE - 40 zł/tona z transportem. Rawicz, 
tel. 065/547-52-23,0603/68-78-62 
ZIEMIA ogrodzeniowa, czamoziem. 131, cena 200 zł, w tym 
transport. Wrocław, tel. 071/310-72-17,0602/87-11-91 
ZIEMIA TORFOWA idealna na trawniki i pod iglaki, PH 5,5, 
10 t, z transportem do Wrocławia - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/314-92-40.0602/63-31-61

ZWIERZĘTA 
HODOWLANE

BAŻANT złocisty i diamentowy, z roku 2000 - od 80 do 120 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-35-72 
BYK 500 kg, cena 3,10 zł/kg. Borów. tel. 0607/52-15-98 
BYK - 400 zł. Rudziny, gm. Niegosławice, tel. 068/378-11-72 
CIELAK 5 tyg. - 500 zł. Krzywa, tel. 076/817-75-28 
CIELAK 80 kg, • 400 zł. Ozimek, tel. 077/465-55-97 
GNIAZDA DO KUR niosek, 10 sztuk, cena 50 zł/szt. Sośnie, 
tel. 062/738-20-34
GOŁĘBNIK .domek góralski*, wym. 120x70x50 cm, - 360 zł.
Polanica Zdrój, tel. 074/868-16-18
JAŁÓWKA 2 szt., cena 2,70 zł/kg. Borów, tel. 0607/52-15-98

JAŁÓWKA 75% HF, zacielona, • 1.700 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-49
JAŁÓWKA cielna, czarno-biała, • 2.000 zł. Polski śwrętów,
gm. Głuchołazy, tel. 077/439-70-51
JAŁÓWKA 2-letnia - 3 zł/kg. Prochowice, tel. 076/858-55-05
JAŁÓWKI Wysoko cielne, rasy czerwonej, 2 szt; - 1.500 zł
/sztv. Jordanów, tel. 071/316-12-82
JAŁÓWKI cielne, 4 szt., 70-80% HF. z pochodzeniem - 3.000
zł/szt. Kluczbork, tel. 077/418-97-12
KLACZ 9-letnia, 156 cm, karogniada, ujeżdżona w terenie,
do powożenia, skoków, spokojna, - 6.000 zł. Jutrosin, tel.
065/547-22-53
KLACZ XX, siodło + ogłowie, • 4.000 zł. Legnica, tel! 
076/854-46-08
KLACZ kara, zimnokrwista, źrebna, ze źrebakiem (ogierek), 
b. spokojna, zaprzęgana, - 7.000 zł. Nowa Wieś Grodziska, 
tel. 076/877-55-44
KLACZ 4-letnia, zaprzęgowa, ze źrebakami, spokojna, zim
nokrwista, - 6.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13-67 
KLACZ w typie śląskim, Kasia, gniada, lat 7, wzrost 1.58 cm, 
łagodny charakter, ujeżdżona, bez narowów, - 3.000 zł. Zybi- 
szów, tel. 071/316-84-04,071/788-15-69 
KLACZ ANGLO-ARABSKA 3-letnia, gniada, bez kśiążki, 
dobrej budowy, ładny chód, dobrze ułożona; do chodzenia w 
siodle i zaprzęgu, zaźrebiona, - 3.500 zł. Kraszów, tel. 
0609/53-42-88,0503/38-28-78 
KUCZ RASY WIELKOPOLSKIEJ wys. 175 Cm, gniada, z 
pochodzeniem, do zaprzęgu lub pod siodło, - 4.000 zł. Sto
szowice 11, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-47 w godz. 19-22 
KUTKI DO HODOWLI KUR NIOSEK typu kaskadowego.
3-piętrowe, 1800 szt, - 2.000 zł. Milicz, tel. 071/384-05-97 
KOGUTY liliputy, ładnie ubarwione, dorosłe, - 20 zł lub za
mienię na kurki lub kurczaki. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/315-29-48 po godz. 15
KONIE para zaprzęgowa, identyczne, wałachy 4 lata, - 3.000 
zł. Gołaszyn, woj. leszczyńskie, tel. 0606/61-23-82 
KONIK POLSKI ogierek 4-letni, bardzo spokojny, ładny, za
przęgany, nadaje się na rekreację, lubi dzieci, - 3.000 zł. Sierp- 
nica, tel. 074/845-68-69
KOŃ rasy białostockiej, 5 i 6-letnie, waga 700 kg - 5.000 zł/szt., 
zamienię na klacz lub krowy. Niemcza, tel. 074/837-64-30

O i t  NAJSTARSZY W POLSCE 
ZAKŁAD TRESURY PSÓW

Tadeusz Trzciński 
Wrocław 

* r V T \  tel. 0-608 299 361
OPOOWO 071/315-70-18

OFERUJE SZKOLENIE PSÓW:
-  towarzyszących,
-  wartowniczo-obronnych,
-  specjalistyczno-obronnych,
-  przewodnika osoby niewidomej.
Zakład oferuje szczenięta owczarków 

niemieckich długowłosych 
z rodowodem, własnej hodowli.

KOŃ kucyk srokaty, chodzi pod siodłem i w zaprzęgu, dodam 
uprząż i siodło, - 5.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-66 
KOŃ ogier, 4-letni, pracował w lesie, okuty, - 4.500 zi. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/818-13-67 
KOŃ ogier 4-letni, wzrost 150 cm, maść tarantowata, spokoj
ny, ładnie umaszczony, - 5.500 zł. Nadolice Wielkie, tel. 
071/318-98-68
KOŃ POLSKI ogier, 1-roczny, bardzo ładny, spokojny, do hi
poterapii, obustronne pochodzenie, - 2.500 zł. Nowa Wieś 
Grodziska, tel. 076/877-55-44
KOŃ RASY HUCULSKIEJ wałach. 6-ietni, maść srokata, 
ujeżdżony, spokojny, dobrze ułożony, ładna budowa, nadaje 
się do hipoterapii, wychowany przy dzieciach, zadbany, - 3.800 
zł lub zamienię na źrebaka (klacz). Złotoryja, tel. 
076/877-53-31
KOZA dwie, duże, dojne, biała, czamo-biaa i cap *2 koźlaki 
gratis, - 300 zł. Mikowice, tel. 0603/99-00-43 
KOZA i 2 młode kózki, 2-miesięczne, -150 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-33-65
KOZA zarodowa, - 300 zł. Szczytniki Małe, gm. Kunice, tel. 
076/857-52-32 £
KOZA dojna, czarno-biała, rogata oraz 2 kózki, jedna biała,
druga czarno-biała, razem, • 150 zł oraz dorosła, niedojna,
gratis. Wołów, tel. 071/389-44-43
KOZIOŁ BEZROGI zarodowy, • 200 zł. Oleśniczka, tel.
071/315-38-96
KOZY dojne i młode, -150 zł. Czaple, gm. Pielgrzymka, tel. 
076/877-55-94
KOZY 2 koziołki, kózka, bez rogów, z kolczykami • 60 zł/szt 
lub zamienię na zboże. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
KOZY bezrogie, białe, bardzo mleczne, -130 zł. Adam Pia
skowski, Wilkowa Wlk. 3, gm. Prusice 
KROWA cielna, termin wycielenia 06.06.01 r. Górzyca, tel. 
076/840-88-31
KROWA czerwono-biała, z cielakiem lub bez, -1.700 zł. Ma
rian Rozwadowski, 57-223 Morokocim 17, gm. Kamieniec 
Ząbkowicki
KROWA czarno-biała, po pierwszym wycieleniu, - 2.300 zł. 
Oleśnica, tel. 0601/58-81-46
KROWA 7 mies. cielna, - 1.800 zł. Ratowice, tel. 
071/318-93-15
KROWA czarno-biała, zacielona, 7-letnia, + druga z cielakiem,
- 2.500 zł. Toszowice, gm. Rudna, tel. 076/843-43-80 
KROWA mleczna, czarno-biała, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/390-91-26
KROWY mleczne - 1.200 zł/szt. Dzierżoniów, teł.
071/831-27-99,0503/79-73-39
KROWY młode -1.500 zł/szl Ozimek, tel. 077/465-55-97
KRÓLIKI biały i kalifornijski, matki i młode, kotne samice -12-
zł/młody oraz 50 zł/samica. Świdnica, tel. 074/640-23-25.
0607/60-96-98
KRÓLIKI HODOWLANE szczepione, mode, po olbrzymie 
belgijskim, szybkie przyrosty wagowe - od 15 do 30 z/szt. 
Przewóz, tel. 068/375-12-47
KRÓLIKI MINIATURKI 5-tygodniowe, sprzedaż ciągła, cena 
20 zł/szt. Otmuchów, tel. 077/431-42-22 
KRÓLIKI NOWOZELANDZKIE i kalifornijskie - 8 zł/szL Zię
bice, tel. 074/819-23-86
KUC PONY czarno-biały, 2-letnia klacz, przystosowany pod 
siodło. - 3.000 zł. Lubawka, tel. 090/66-20-58

KUCE SZETLANDZKIE klacze, wzrost 98 -104 cm. wiek 3 - 
7 lat, gniade, ciemnosiwe, ujeżdżone • 3.000 zł; wałachy,, 
wzrost 80 - 100 cm, wiek 3 • 4 lata, kasztan, ciemnosiwy i 
gniady - 2.000 zł. Lutomierz, tel. 074/818-13-12 po godz. 20 
KUCYK FELIŃSKI roczny ogier, gniady, wychowanyz dzieć
mi, bardzo spokojny, - 2.400 zł. Opole. tel. .077/458-10-99, 
0608/10-49-32
KUPIĘ AMURA.tel. 062/785-18-30
KUPIĘ BYKI cielęta, od 90-l5Q. kg. Przemków, tel.
076/831-06-54 po godz. 20
KUPIĘ KOZĘ lub kozy dojne. Piskorzynar gm. Wińsko, teł. 
071/389̂ 86-32
KUPIĘ KUCE Felińskie, fiording pony, 120-130 cm, powyżej 
2 lat, pod siodło - do 1.800 zł. Piechowice, ul. Świerczewskie
go 6/4
KUPIĘ KUCYKA FELIŃSKIEGO fiording pony. 120-130 cm. 
powyżej 2 lat, pod siodło, do 18Ó0 zł oraz bryczki,, rzędy i 
siodła. Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59 
KURY nioski, powyżej 1 roku - 5 zł/szt. Biedrzychowa, tel. 
076/847-99-17.0608/52-43-06 
O KWOKI ELEKTRYCZNE do wylęgu kurcząt indy

ków, strusi - 400 zł/szt., poidełka plastikowe - 25 
zł/szt., tel. 062/785-65-75 81011971

MIODARKA z blachy nierdzewnej - 200 zł. Świebodzin, tel. 
068/381-22-43,068/381-22-45 
ODDAM KOZIOŁKI w dobre ręce, 4 szt., młode. Strzelin, tel, 
071/392-67-39
OGIER karosrokaty, rasy SP, podwójny rodowód, spokojny, 
podaje nogi, lubi dzieci, matka z księgi głównej, - 2.500 zł. 
Mrokocim, tel. 074/817-70-76
OGIER rasy wielkopolskiej, gniady, chodzi w siodle, zaprzę
gu • 4.000 zł, zamienię na klacz lub krowy. Niemcza, tel. 
074/837-64-30
OGIER MINI-SZETLAND karo-srokaty, spokojny, przebywa 
z dziećmi, -1.900 zł lub zamienię na klacz. Lubnów, gm. Ka
mieniec Ząbk., tel. 074/817-70-76 
OWCE • 150 zł/szt. Ratowice, tel. 071/318-93-15 
PROSIAKI dziki wietnamskie • 60 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
074/842-16-44
PSZCZOŁY z ulami zwykłymi, warszawskimi, 20 szt. lub wię
cej, cena 300 zł/rój. Radom, tel. 0600/29-98-22 
ŚLIMAKI AFRYKAŃSKIE szybki zysk, niewiele pracy, niskie
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ZAKŁAD
SZKOLENIA :
PSÓW

Szkolimy psy Indywidualnie I  grupowo 
w  zakresie PT, IPO, PS. 

Polecamy z własnej hodowli 
szczenięta owczarka niemieckiego 

z rodowodem FCI.

K rzy sz to f KiW ak, D O M A SZC ZY N  33f 
gm . D ługołęka k. W rocław ia

tel. 071/399-86-63; 0-600 911 714
 h ttp://w w w .psyJnfo .p l/k lw ak/

koszty hodowlane, wiadomość - piątek i sobota od godz. 12. -
2.500 zł. 59-511 Gierałtowiec 54, gm. Złotoryja 
ŚWINI0DZ1KI2 szt, locha i knur - 500 zł/szt. Nowa Ruda, tel. 
074/873-37-30
ŚWINKI WIETNAMSKIE, -120 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-01 
ULE WARSZAWSKIE 3 szt., stan b. dobry, wraz z miodarką
3-ramkową, z pełnym wyposażeniem. Gnojna, tel. 
077/415-19-67,0600/85-20-16 
ULE WARSZAWSKIE poszerzane, 10 szt. - 200 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/350-92-12
ULE WIELKOPOLSKIE nowe i używane • 50 zł/szt. Świebo
dzin. tel. 068/381-22-43,068/381-22-45 
WARCHLAKI • 300 zl/para. Rogów, gm. Sobótka, tel. 
071/316-20-52

ZWIERZĘTA  
DOMOWE

AKWARIUM poj. 1401, dużo ryb + wyposażenie, - 200 zł., tel. 
0503/95-97-18
AKWARIUM poj. 250 I, filtr Aquael Fat-4, grzałka 100 W z 
termostatem, oświetlenie z obudową, stolik, urządzone, rośli
ny. itp. - 380 zł. Brzeg. tel. 077/416-74-32 
AKWARIUM 5001 - 900 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-68-93 
wieczorem
AKWARIUM poj. 180 i, 90 x 50 x 40, + 401. stojak, oświetle
nie, cały osprzęt, rośliny, ryby, - 320 zł. Lubin, tel.- 
076/846-50-18 po godz.20,0604/93-63-21 
AKWARIUM 60 I + akcesoria. - 120 zł. Mieroszów, tel. 
074/845-87-31
AKWARIUM 300 I, z wyposażeniem • 250 zł. Oława, tel. 
071/303-04-21 .
AKWARIUM 250 I, z oświetleniem, • 150 zł. Strzegom, tel. 
074/855-41-23
AKWARIUM 5001, - 350 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
AKWARIUM 1601,83 x 50 x 40 cm, stolik, obudowa z oświe
tleniem, filtr zewn., grzałka, termometr, tło dekoracyjne, żwir,
- 320 zł. Wrocław, tel. 071/329-09-00 
ALASKAN MALAMUTE doskonałe szczenięta, polecam rów
nież reproduktora, najbardziej utytułowanego w Polsce, in- 
terczempion, zw. Polski, Litwy, klubu, rasy i grupy, od 
1.300-1.500 zł. Lubin, tel. 076/844-27-06 po godz. 20, 
0605/67-98-03
ALASKAN MALAMUTE 1.5-roczna suczka, bardzo łagodna, 
kochająca dzieci, szczepiona, odrobaczona, - 800 zł. Prud
nik, tel. 0501/36-37-89
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka. 16-tygo- 
dniowa, pies 15-miesięczny, po importach - 800 zł i 1.500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-31-44,0606/72-75-34 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta z do
skonałym rodowodem, z wolnego kojarzenia, zróżnicowane 
w typie, zdrowe, mocne i b. eleganckie, 3,5 mies. 12 kg - 600 
zł • 800 zł. Piotrowice, gm. Kostomłoty, tel. 071/316-66-30 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER wystawowe, po 
czempionach, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-23-64 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER. 3-letnia suczka - 
300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, za
szczepione. po czempionach, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/347-60-59.0603/44-95-45 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER czarny, biały kra
wat, reproduktor. Wrocław, tel. 0501/81-36*18 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER hodowla Tobasco, 
szczeniaki, doskonałe pochodzenie, doskonała psychika, 
wystawowe, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-90-38, 
0602/11-48-20
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER czarny, biały kra
wat, mocnej budowy, przyjazny dla ludzi, pozna partnerkę. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
BASSET HOUND tri color, szczenięta, po czempionach, w 
cenie 1.200-1.500 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/848-55-29 
BEAGLE szczenięta, z rodowodem i bez, sprowadzone z 
zagranicy, cena 1.000-1.500 zł/szt. Wrocław, tel. 
0606/89-48-10
BERNARDYN 10-miesięczny + duża, ładna buda, - 400 zł. 
Gostyń, tel. 0502/40-38-05
BERNARDYN suka 5-mies., grubej kości, ładnej maści, ro
dzice rodowodowi, szczepiona, - 500 zł. Lipin, gm. Radwani
ce, tel. 0601/06-06-87
BERNARDYN 7-miesięczne, pies i suka, trikolor, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-66-51
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, zaszczepione, 
odrobaczone, książeczka zdrowia, - 300 zł. Lądek Zdrój, tel. 
0604/93-10-54
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY suka, 1-roczna, dobrze zbu
dowana, książeczka zdrowia, buda, - 250 zł. Pępowo, tel. 
0503/02-08-98
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowych ro
dzicach, rodzice do wglądu, cena 400-600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-08-05,0606/92-75-53 
BOKSER suczka, 6-miesięczna, - 400 zł. Legnica, tel. 
076/862-26-07
BOKSER szczenięta, gładkie i pręgowane, odbrobaczone, 
książeczka zdrowia, pies • 300 zł, suka - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/359-37-77 po godz. 16
BOKSER złoty z białymi dodatkami, szczenięta odrobaczo
ne, zaszczepione • 400 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
BULDOG ANGIELSKI szczenięta, rodowodowe, zaszczepio
ne, odbrobaczone, po wielokrotnych czempionach i inter- 
czempionach, • 2.500 zł. Kobierzyce, tel. 0502/87-39-84 
BULDOG MAERYKAŃSKI szczenięta, psy, suczki, mocnej 
budowy dała, zaszczepione, odbrobaczone, • 550 zł. Broń- 
czyn! tel. 043/829-36-31 po godz. 20 
BULL TERRIER szczenięta - od.1.500 zł - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/51-73-07
BULL TERRIER 10 m-cy, odrobaczony, zaszczepiony, - 450 
zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/781-63-74 
CHOW-CHOW rude szczenięta, z rodowodem, po czempio-

nie polskim, wystawowe, doskonałe dla dzieci i domu, nie 
hałasują, -.1.399 zł. Bolesławiec; teł. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
CHOW-CHOW szczenięta, dwie rude suczki, książeczki zdro
wia, - 800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-12-76 wieczorem *
O COCKER SPANIEL 12-tygodniowy, zaszczepiony, 

cena • 350 zł, jamniki gładkowłose, 7-tygodnio- 
we, zaszczepione, cena • 180 zł, foksterier szorst
kowłosy, 2-miesięczny, zaszczepiony, cena* 300 
zł, owczarek podhalański, 12*tygodniowy, za* 
szczepiony, cena • 300 zł. Piotrowice 49, gm. Ja* 
wor, tel. 076/870*88*63,0601/55*71*82 84017871 

COCKER SPANIEL, 14-tygodniowa suka, książeczka zdro
wia, - 250 zł. Legnica, tef. 0603/80-26-42 
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-94-37
COCKER SPANIEL szczenięta, - 250 zł. Rolantowice, tel. 
071/311-82-54
COCKER SPANIEL szczenięta. • 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-55-29
COCKER SPANIEL szczenięta. • 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL własna hodowla, czarne i rude, bardzo 
ładne, rodzice do obejrzenia, odrobaczone, cena 290 zł. Zło
toryja, tel/076/877-54-81
DALMATYŃCZYK szczenięta, . 350 zł. Lubin, tel. 
076/847-67-59
DALMATYŃCZYK, pieski i suczki, w czarne i brązowe krop
ki, po rodowodowych rodzicach. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
DOBERMAN pies 9-tygodniowy, zaszczepiony, odbrobaczo- 
ny, książeczka zdrowia, -150 zł. Grodzanów, gm. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-60-77
DOBERMAN pies, czarny, roczny, szkolony przez tresera, bez 
rodowodu, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-68-13 
DOBERMAN szczenięta 6-tygodniowe, czarne i grafitowe, - 
300 zł. Ligota Wlk., tel. 071/398-86-96 
DOBERMAN duży pies, 7-miesięczny, • 150 zł. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/843-67-67
DOBERMAN szczenięta, długowłose, grubej kości, rodowo
dowe, cena 400 - 600 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96, 
0609/41-47-73
DOG DE BORDEAUX mocna budowa, ciemnorudy, elitarne 
pochodzenie, po wielokrotnych zwycięzcach wystaw, z rodo
wodem • 1.200 zł, bez rodowodu • 800 zł. Wrocław, tel. 
0608/66-40-44,0602/12-66-69 
DOG DE BORDEAUX szczenięta, - 1.000 zł. Zbąszyń, tel. 
0602/82-66-64
FOKSTERIER szczenięta, - 300 zł- Oleśnica, tel. 
071/314-94-37
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY po polujących rodzicach 
(do wglądu), trikolor, 2-miesięczne, - 250 zł.., gm. Sierosze
wice. tel. 062/739-66-84
GOLDEN RETRIEVER szczenięta, z rodowodem i bez, ceny
1.100-1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/89-48-10
GOLDEN RETRIEVER suczka 3-miesięczna, zaszczepiona,
rodowodowa, po championie, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
071/361-06-09,071/384-62-83
GRZAŁKA DO AKWARIUM bez termoregulatora oraz .brzę-
czyk", - 20 zł. Wrocław, tel. 0603/74-53-51
JAGDTERRIER 9-tygodniowe szczenięta, zaszczepione.
książeczka zdrowia, użytkowe. Jutrosin, tel. 065/547-11-19
JAMNIK 5-miesięczny, mieszaniec, -15 zł. Radwanice, tel.
071/789-18-30
JAMNIK - 350 zł. Wrocław, tel. 071/316-17-77 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 9-tygodniowe, • 250 zł. Tułowice, 
tel. 077/460-09-00
JAMNIK GŁADKOWŁOSY miniaturowy, szczenięta, -150 zł.
Ścinawa, tel. 076/843-95-96,0609/41-47-77
JAMNIK GŁADKOWŁOSY miniaturowy, szczenięta. • 250 zl.
Ścinawa, tel. 076/843-95-96,0609/41-47-73
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY szczenięta. -120 zl. Polanica
Zdrój, tel. 074/868-41-37
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta rodowodowe, po 
czempionie-polującym,- 600 zł. Smolec, tel. 071/316-84-39 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
JAMNIKI GŁADKOWŁOSE suczki i pieski, różne umaszcze- 
nia -180 zł. Lubin, tel. 076/749-09-14 
KOCIĘTA PERSKIE egzotyczne, szczepione, zabezpieczo
ne, odbiór pod koniec czerwca i na początku lipca, możl. re
alizacji zamówienia w późniejszym terminie. Wrocław, tel. 
071/787-28-48, 0501/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00534 www.autogiel- 
da.com.pl)
KOT długowłosy: mainkuny i syberyjskie - od 300,do 400 zł/szL 
Wrocław, tel. 071/322-44-43
KOT PERSKI szynszylowe i inne. zadbane, piękne umasz- 
czenie, nauczone czystości, • 250 zł. Bardo, tel. 
074/817-12-35.0605/09-03-53 
KOT PERSKI 7-tygodniowe, niebieskie, nauczone czystości,
- 200 zł. Głogów, tel. 0603/03-70-85.0609/26-68-81
KOT PERSKI kocięta, po rodowodowych rodzicach, b. ładne, 
książeczka zdrowia, ceny od 220 do 250 zł. Legnica, tel. 
076/850-63-75,0603/35-47-00 
KOT PERSKI kocurek roczny, rodowodowy, b. atrakcyjny, 
dobrze ułożony, kremowy, pozna kotkę również rodowodową 
w celach matrymonialnych. Lubin, tel. 0502/68-63-52 
KOT PERSKI 8-tygodniowe, czekoladowe, - 210 zł. Lubin, 
tel. 076/847-54-08,0609/35-39-31 
KOT PERSKI czarny, piękny, z licencją, 11-miesięczny, do
skonały do hodowli jako kot domowy, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/785-44-22
KOT PERSKI kocięta rodowodowe, po championach - od 500 
zł. Wrocław, tel. 071/353-34-39 
KOT PERSKI 7-9 tygodniowe, szynszylowe, biało-niebieskie, 
niebieskie, kremowo-białe, kremowe płaskie mordki * 250 zł. 
Wrocław, tel. 0606/52-81-01
KOT PERSKI i himalajski, niebieskookie kocięta, ceny 
250-300 zł/szt. Wrocław, tel. 071/783-46-58 
KOT SYJAMSKI oraz krzyżówka kota syjamskiego z perskim, 
czyste, zdrowe, odrobaczone, łagodne, wyuczone czystości, 
błękitnookie, • 200 zł. Kępno, tel. 062/782-49-91 
KOT SYJAMSKI, - 200 zł. Wrocław, tel. 0602/88-21-41 
KOTKI MAINE-COON rodowodowe, doskonałe pochodzenie, 
kochające ludzi, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-01-78, 
0606/78-32-76
KOTY krzyżówka kotki norweskiej z kotem perskim, cena • 
220 zł/szt. Oława, tel. 071/313-48-19 
KOTY KHMERSKIE 9-tygodniowe, rzadka rasa, z niebieski
mi oczami, - 350 zł. Wrocław, tel. 78346-58 
KOTY MAINE COON (kotki), rodowodowe kocięta, bardzo 
przyjazne, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-01-78 lub, 
0606/78-32-76
KOTY PERSKIE po rodzicach rodowodowych, różne kolory,
- 250 zł. Brzeg, tel. 0608/35-17-64
KOTY PERSKIE 7-tygodniowe, same jedzą, popielate i kre
mowe, -190 zł. Legnica, tel. 0607/48-30-30 
KOTY SYJAMSKIE i perskie, - 150 zł. Prudnik, tel. 
077/436-62-37
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we • 15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 077/412-32-34 do 
15,411-75-02 po 18

KUPIĘ BRYCZKI rzędy i siodła. Jelenia Góra, tel. 
075/755-70-59.
KUPIĘ PSY rasa obojętna, całe mioty.'Lubiń, tel. 
076/843-95-96,0609/41-47*73 ^  ■
KUPIĘ PSY szczenięta różnych ras. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03 - '-•* > ■'
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-67-43,0606/13-34-11 .
LABRADOR szczenięta rodowodowe, cena 1.400-1.800 
zł/szt. Krotoszyn, tel. 0606/69-24-87 
LABRADOR pies, roczny, biszkoptowy, rodowodowy, po ame
rykańskich rodzicach, bez wad, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/361-06-09,071/384-62-83 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta rodowodowe, po kana
dyjskim reproduktorze, - 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-30-84
LABRADOR-RETRIEVER , doskonałe psy rodzinne, szcze
nięta, z rodowodem i bez, możliwość dowozu, ceny
1.000-1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/89-48-10 
MALTAŃCZYK szczenięta. • 400-zł. Wrocław, tel. 
0603/50-24-52
MIESZANIEC 1-miesięczny, - 15 zł. Radwanice, tel/ 
071/789-18-30
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52. 
NOWOFUNDLAND Beagle, Golden Retrievier, szczenięta, 
zaszczepione, odrobaczone, możliwość bezpłatnego dowo
zu, cena od 900 zł. Wrocław, tel. 0501/50-92-59 
OBROŻA ELEKTRONICZNA sprawdzona w szkoleniu psa i 
tłumieniu agresji, -1.600 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-54-29 po 
21
ODDAM szczenięta, rasy mieszanej, 6-tygodniowe, bezpłat
nie. Wrocław, tel. 071/345-73-23 
ODDAM małe koty, 5-tyg. Źerniki Wr„ tel. 071/311-32-39 
ODDAM KOTA w dobre ręce, 1-roczny, książeczka zdrowia, 
po szczepieniach + kuweta, miski. Wrodaw, tel. 071/328-64-33 
po 18,0600/45-98-60
ODDAM KOTKA małego, „dachowca*, możliwy dowóz, w 
dobre ręce. Jelenia Góra, tel. 075/754-14-33 
ODDAM KOTKA w dobre ręce. Wrodaw. tei. 0603/67-22-34 
ODDAM ROTTWEILERA suczkę 2.5-letnią. Leśna, tel. 
075/724-24-78
ODDAM SZCZENIĘTA 16-tygodniowe, kundelki. Wrocław, tel. 
0502/30-85-45
ODDAM TERIERA w dobre ręce, gratis, Mikstat, tel. 
062/731-00-78
OWCZAREK długowłose, krótkowłose, szczenięta, grubej 
kośd, rodzice do wglądu, -450 zł. Śdnawa, tel. 076/846-95-96, 
0609/41-47-73
OWCZAREK BELGIJSKI z września, suczki rodowodowe, po 
czempionie, wychowane w domu, cena 600 • 1.000 zł. Cza- 
plice, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21 
OWCZAREK KAUKASKI ładne suczki, szczeniaki, możliwość 
wglądu rodziców, b. przyjazna dla właśddela, pilnująca ro
dziny, - 200 zł. Brunów, tel. 076/817-44-77 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta 7-tygodniowe, - 350 zł. 
Jawor, tel. 076/870-88-63
OWCZAREK KAUKASKI 8-miesięczna suczka, czujna, b. 
dobra do stróżowania, książeczka zdrowia, wszystkie szcze
pienia, - 450 zł. Pudliszki, tel. 065/575-15-78 wieczorem 
OWCZAREK KAUKASKI 7-miesięczne, pies i suka, trikolor,
- 700 zł. Wrodaw, tel. 071/341-66-51 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 7-tygodniowe, długowło
se, podpalane, po rodowodowych rodzicach, zaszczepione, 
odrobaczone, grubej kośd, rodzice do oglądnięda • cena od 
500 do 600 zł/szt możliwość wystawienia rachunku. Brzezin
ki, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-50 
OWCZAREK NIEMIECKI 7-tygodniowe suczki, zrównoważo
ne, odrobaczone, bez dysplazji - 200 zł/szt. Głogów, tel. 
076/831-97-10,0600/32-93-15 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, krótkowłose, po tresu
rze, przygotowane do pilnowania i obrony, od 2.000-3.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/762-17-47,0602/19-81-47 
OWCZAREK NIEMIECKI - szczenięta rodowodowe, po nie
mieckich rodzicach, 20-letnia tradycja kynologiczna, pełna 
dokumentacja FCI, zapewniamy wyszkolenie z zakresu po
słuszeństwa i obrony, PTI, IPO, - 700 zł. Kępno, teł. 
062/782-37-84
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowy, długowłosy, -1.000 
zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-00 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose szczenięta, po rodzi
cach użytkowych, czarne podpalane, 8-tygodniowe, • 1.000 
zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-00 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, czarne podpalanfe, dłu
gowłose, odrobaczone, książeczka zdrowia, - 300 zł. Legni
ca, tel. 076/722-87-43
OWCZAREK NIEMIECKI suczki 2-miesięczne, odrobaczone, 
-180 zł. Małuszów, tel. 076/873-86-38 
OWCZAREK NIEMIECKI 10-miesięczna suka, grubej kości, 
mocnej budowy, do stróżowania, szczepiona, niezawodna w 
obronie, - 550 zł. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 0603/99-00-43 
OWCZAREK NIEMIECKI suka 15-mies., z książeczką - 250 
zł, szczenięta 2-mies., odrobaczone, zaszczepione - 350 zł. 
Piotrowice 49, gm. Jawor, tel. 076/870-88-63,0601/55-71-82 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, mocna budowa, po do
skonałych rodowodowych rodzicach, oznakowane, • 500 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-97-44
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, długowłose, krótkowło
se, mocnej budowy, czarne podpalane, cena 250-400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-08-05,0606/92-75-53 
OWCZAREK NIEMIECKI 7-tygodniowe suczki, czarne pod
palane, krótkowłose, mocnej budowy, od 150?200 zł/szt. Wą
sosz. tel. 065/543-76-16 po godz. 17,0603/77-49-93 
OWCZAREK NIEMIECKI - od 400 do 1.200 zł. Wrodaw, teł. 
071/316-17-77
OWCZAREK NIEMIECKI, psy i suki, długowłose i gładko
włose, mocnej budowy, czarne podpalane, po rodowodowych 
rodzicach, ceny 550-650 zł. Wrodaw, tel. 0608/16:37-64 
OWCZAREK NEMIECKI długowłosy, rodowodowy, 7-mie- 
sięczna suka, czarna podpalana, mocnej budowy, po czem- 
pionach oraz 3-miesięczna suka, również po czempionach, 
ceny 1.600-2.100 zł. Wrocław, tel. 071/327-99-92, 
0607/62-50-63
OWCZAREK NIEMIECKI ceny 400 - 1.200 zł. Wrodaw. tel. 
071/316-17-77
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem międzynarodowym 
(FCI), jedna suczka długowłosa • 1.000 zł, suczka gładkowło- 
sa z przeznaczeniem do wystaw i hodowli • 1.500 zl. Wro
daw. tel. 071/373-25-55 po godz. 20.0604/64-02-92 
OWCZAREK NIEMIECKI po 2-letnim szkoleniu w Żarach, PT 
600, certyfikat, lubią dzieci, zrównoważone - 600 DEM. Zielo
na Góra, tel. 0602/82-91-58
OWCZAREK PODHALAŃSKI 4-miesięczny, • 350 zł. Wro
daw, tel. 325-85-14
OWCZAREK PODHALAŃSKI, śnieżnobiałe pieski i suczki, 
mocnej budowy, po doskonałych rodzicach, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-37-64
OWCZAREK SZETLANDZKI miniatura owczarka Collie, 
szczenięta rodowodowe po wieloktornym czempionie, z re
nomowanej hodowli domowej, książeczka zdrowia, wypraw
ka, możliwe raty, - 900 zł. Wrodaw, tel. 071/353-80-11 
OWCZAREK SZKOCKI szetlandzki, wspaniałe, wybitnej kla
sy szczenięta rodowodowe, po czempionach, renomowana 
hodowla, książeczka zdrowia, wyprawka, możliwość hotelu i 
rat, mile widziani przyszli wystawcy (szczenięta wystawowe),

pełny serwis informacyjny, cena 1.000-1.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/786-49-31,0600/27-26-46 ' ^
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta, biało-czarne, 
brązowo-białe, odrobaczone, zaszczepione - 300 zł/szt. Lesz: 
no, tel. 065/529-42-20
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta, - 300 zł. Pępo
wo, tel. 065/573-63-72
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE 6-tygodniowe szczenięta • 
300 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0607/74-58-01 
PAPUGA KAKADU biała, oswojona, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-26-28,0503/79-89-80 
PEKIŃCZYK szczenięta odrobaczone, zaszczepione, rodzi
ce do obejrzenia, - 250 zł: Trzebnica, tel. 071/312-16-36 
PINCZER MINIATUROWY szczenięta rodowodowe, po mul- 
ticzempionie. Radochów, tel. 074/814-69-72.
PIT BULL szczenięta pręgowane, z białymi dodatkami, psy i 
suki, mocnej budowy ciała, po rodzicach: matka pit buli, oj
ciec pit buli red nois, zaszczepione i odrobaczone, z ksią
żeczką zdrowia, - 350 zł. Świebodzice, tel. 074/854-47-14 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00522 www.autogielda.com.pl)
PIT BULL TERRIER psy t suczki, pręgowane, odrobaczone, 
zaszczepione, po b. dobrze ułożonych rodzicach, cena 
700-750 zł. Lubin, tel. 076/841-20-31.076/847-27-84 
POSZUKUJĘ SUCZKI rasy Yorkshire Terrier, miniaturki, do 
pokrycia z psem 2-letnim miniaturką rasy Yorkshire Terrier. 
Wrocław, tel. 071/344-89-53
PRZYJMĘ BERNARDYNA lub akita inu lub zamienię na 
sprzęt fitness. Sosnówka, tel. 075/761-04-24 
PRZYJMĘ COCKER SPANIELA rudą lub czarną suczkę, gra
tis. Złotoryja, tel. 076/877-54-81 .
PRZYJMĘ DOBERMANA szczeniaka, do 2 mies., za darmo. 
Wierzbowa, gm. Gromadka, tei. 076/817-30-30 
PTAK GWAREK egzotyczny, 1.5-róćzny, - 700 zł. Nysa, tel. 
077/431-09-27
PUDEL MINIATUROWY biały piesek, - 350 zł. Opole, tel. 
077/457-53-75
PUDEL MINIATUROWY szczenięta, po rodowodowym ojcu, 
książeczka zdrowia • 200 zł. Sowiny, gm. Bojanowo, tel. 
065/545-77-23
PUDELKI MINIATURKI po suczce z rodowodem, białe, czar
ne, srebrne, koniec lipca, sierpień, - 350 zł. Szlichtyngowa, 
tel. 065/549-23-37
RATLEREK szczenięta, - 450 zł. Bielany„Wrodawskie, tel. 
071/311-12-83
RATLEREK szczenięta 7-tyg., czarne podpalane, odrobaczo
ne, książeczka zdrowia - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/354-11-70 
RATLEREK MINIATUROWY .sarenka’ - szczenięta o różnym 
umaszczeniu, rodzice do wglądu, cena 350-600 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/845-08-05
ROTTWEILER szczenięta, 7-tygodniowe, pieski, suczki, - 200 
zł. Czernina, tel. 065/543-18-98 
ROTTWEILER szczenięta, po matce z rodowodem, - 250 zł. 
Legnica, tel. 076/855-35-73
ROTTWEILER szczenięta 2-mies., szczepione, odrobaczo
ne - 300 zł/szt. Lipin, gm. Radwanice, tel. 0601/06-06-87 
ROTTWEILER 2-miesięcznyf - 200 zł- Makowice, gm. Sko
roszyce, tel. 077/431-81-89
ROTTWEILER szczenięta, mocna budowa, odrobaczone, 
szczepione, książeczka zdrowia - 300 zł/szL Wołów, tel. 
071/389-40-27,0606/48-50-32 
ROTTWEILER 4-miesięczna suka, po rodowodowych rodzi
cach, odbrobaczona, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0602/77-89-62 
RYBY AKWARIOWE MIECZYKI • od 1 zł/szt. Prudnik, tel. 
077/436-62-37
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE, - 0.70 zł/szt. Wrodaw, tel. 
071/342-04-64
SETER IRLANDZKI szczenięta;.- 400 zł. Bolków, tel. 
075/741-37-75,075/741-31-47 
SETER IRLANDZKI pies, urodzony 05.12.2000 r, - 550 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647*28-03

łagodna, zaszczepiona, - 500 zł lub zamienię na miniaturkę 
lub inną rasę (małą). Rudno,gm. NowaSÓCfel; 068/356-16-29 
SZPIC MINIATUROWY piękne, inteligentne, niekłópotliwe, - 
400 zł. Wrodaw, teł. 071/361-06-09 .
TERIER ROSYJSKI szczenięta, czarne, odchowane w do
mowych warunkach, po czempionach, zrównoważone, tylko 
w dobre warunki - 1.300-1.500 zł. Michałowice, tel. 
075/761 -75-77,0602/1 .
TERIER WALIJSKI szczeniak, piesek, 6-tygodniowy, po ro
dzicach polujących, - 30Ó zł. Namysłów, tel. 077/410-30-83 
TERRARIUM na węże lub gekony, z oświetleniem. - .100 zł. 
Wrocław, tel. 0501/80-46-53
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, cena 1600 -
1.800 zł. Czaplice, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER. szczenięta bez rodo
wodu, - 1.000 zł. Czechowice,- iel.Jftft»'2'l5-97-76, 
0604/79-26-65
WHIPPET 10-miesięczna suczka, z rodowodem, bardzo ład
nie umaszczona, - 700 zł. Wrocław, tel. 784-87-20 ' 
WIEWIÓRKI KOSZETNICZKI młode, cztery szt, - 35 zł za 
sztukę. Niedszów, gm. Oleśnicą, tel. 071/399-04-61 
WYŻEŁ NIEMIECKI krótkowłosy, szczenięta rodowodowe, po 
polujących rodzicach, - 700 zł. Smolec, tel. 071/316-84-39 
YORKSHIRE TERRIER piesek, bez rodowodu, - 1.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/785-61-67,071/372-26-28 
YORKSHIRE TERRIER piesek, 6 tygodni, odrobaczony, za
szczepiony, -1.100 zl. Wrocław, tel. 071/786-77-30 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta po rodowodowym ojcu, 
odrobaczone, zaszczepiona, książeczka zdrowia, -1.000 zl. 
Wrodaw, tel. 071/348-59-63 pó godz. 17 /
YORKSHIRE TERRIER miniaturowy, 2-letni piesek, rodowo
dowy, po doskonałych rodzicach, czeka na suczki do pokry
cia. Dzierżoniów, tel. 074/831-18-43 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, odrobaczone, zaszcze
pione, książeczka zdrowia, 8-tygodniowe, - 1.000 zł. Opole, 
tel. 077/466-10-32
YORKSHIRE TERRIER reproduktor, wielokrotny zloty meda
lista • oczekuje na suczki do krycia. Wałbrzych, tel. 
074/843-34-06
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, książeczka zdrowia, •
1.000 zł. Wrocław, tel. 341-28-41 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, pieski, zaszczepione, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-09 wieczorem 
ZAMIENIĘ RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE CZARNE - na 
Mieczyki. 3 sztuki. Wrocław, tel. 071/342-04-64 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ PSEM, KOTEM lub innym zwierzakiem 
domowym, w czasie wakacji, miłośniczka zwierząt, zwierzę
ta przebywają w mieszkaniu, zapewniam wyżywienie i opie
kę weterynaryjną, pobyt psa 15 zł/doba, pobyt kota 8 zł. Kon
takt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocła
wiu. Wrodaw, tel. 071/322-56-92 pr. pana Tadeusza 
ŻÓŁW ozdobny, wodny, z akwarium, filtr wody, książka, - 80 
zł. Wrocław, tel. 071/783-47-51

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA Marshal MB 70, samo- 
pompujacy, nadgarstkowy, • 190 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA, - 210 zł. Wrocław, tel. 
071/372-99-56
APARAT SŁUCHOWY BOSCH, - 220 zł. Legnica, tel. 
0603/45-43-41
APARAT SŁUCHOWY z ładowarką, - 800 zł. Wrodaw, tel.
071/346-40-90,0606/52-56-03
APARAT SORIŚA kosmetyczny - d’Arsonval, peeling, spray,

K O R O N A  S T O M A T O L O G I A
PEŁNY ZAKRES, WYBIELANIE ZĘBÓW Hallera iss/6
K O R O K V  P O R C E L A N O W E  Pon.-pt. 10 - 19 m

SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SHAR PEI szczenięta 4-miesięczne, szczepione, odrobaczo
ne, -1.300 zł: Lasodce, tel. 065/533-83-63 
SHIH-TZU szczeniak bez rodowodu, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/785-61-67,071/372-26-28 
SHIH-TZU szczenięta 9-tygodniowe, pieski odrobaczone, 
zaszczepione, po rodowodowych rodzicach, • 550 zł. Wro
daw, tel. 0603/62-42-98 (zdjęda do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00539 www.autogiel- 
da.com.pl)
SHIH-TZU 10-tygodniowe szczenięta, biało-złote, po dosko
nałych rodzicach, rodowodowe, zaszczepione, odrobaczone 
-520 zł/szt. Wrocław, tel. 071/785-44-22 
SHIH-TZU szczenięta 3-kolorowe. po rodowodowych rodzi
cach, 10-tygodniowe, dorodne, zaszczepione, - 550 zł. Wro
cław, tel. 783-46*58
SYBERIAN HUSKY - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/316-17-77 
SYBERIAN HUSKY szczenięta niebieskookie, po czempio
nach, - 500 zł. Zbąszyń, tel. 0602/82-66-64 
SYBERIAN HUSKY reproduktor, Młodzieżowy Czempion 
Polski i Zwycięzca Klubu 2000, BIS, CWC, atrakcyjne warun
ki krycia - szczeniak lub 800 zł. Zielęcice, tel. 077/411-36-15, 
0604/05-95-77
SZNAUCER rodowodowe i bez rodowodu - 400 zł -1.400 zł. 
Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 0605/34-85-97 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, z rodowodem, 
.pieprz i sól*, zaszczepione, odbrobaczone. Kłodzko, tel. 
074/867-63-34
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz i sól, szczenięta rodo
wodowe po czempionach, zwycięzcy świata, rodzice na miej
scu, matka z własnej hodowli • czempion Polski, książeczka 
zdrowia, możliwość dowozu i rat, profesjonalni hodowla, po
rady hodowlane i wystawowe, cena 800-1.000 zł. Poznań, tel. 
061/876-87-90,0605/06-18-92 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, rodowodowe, od
brobaczone, zaszczepione - od 500 do 700 zł/szt. Rudno, gm. 
Nowa Sól. tel. 068/356-16-29
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, po rodowodowym 
ojcu, książeczka zdrowia - 450 zł. Sowiny, gm. Bojanowo, tel. 
065/545-77-23
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. • 400 zł. Wrodaw. 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER MINIATUROWY czamo-srebmy, 2.5 mies., za
szczepione, książeczka zdrowia, pięknie umaszczone, po 
utytułowanych przodkach, cena 1.000 zł. Wrocław, tel.
353-18-19 po godz. 18,0608/02-12-41 
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, czarne, po czempio
nach, z najlepszej hodowli w Polsce - od 1500 do 1800 zł. 
Legnica, tel. 076/854-37-16
SZNAUCER OLBRZYMI szczeniaki, wyjątkowe umaszcze- 
nie • "pieprz i sól", doskonałe pochodzenie: matka czempion 
Polski wielokrotna złota medalistka, ojciec Ch.Polski, CACIB, 
wspaniały obrońca i przyjaciel rodziny, pojętny przy szkole
niu, b.dobra psychika, • 2.000 zł. Wrodaw, tel. 0600/28-82-79 
SZNAUCER ŚREDNI suka, 2-letnia, .czarna, rodowodowa,

odsysanie, jontoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja ła
godna - twarz, intensywna - dało, - 4.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-16-10
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po opera
cji krtani, typ AG-80, gwarancja, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/327-86-21
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po opera
cji krtani, prod. niemieckiej, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0,71/355-77-77
0  APARATY DO HYDROMASAŻU kąpieli perełkowe, 

Whirlpool * 380,420,480, 520 zł i aparaty do hy
dromasażu, kąpieli ozonowej Luxanamed • 650 
zł, 720 zł, 840 zł, solarium Privileg * 620 zł i sola* 
rium Philips • 650 zł. Legnica, tel. 076/866*34*07 
84017901 v

BALSAMY MODELUJĄCE SYLWETKĘ dla osób prywatnych
1 masażystów. Wrocław, tel. 0603/53-12-25
BUTLA TLENOWA z tlenem medycznym + reduktor z nawil
żaczem i odsysaczem, dla astmatyka, nowa, - 400 zł. Wro
daw, tel. 071/784-45-10
BUTY ORTOPEDYCZNO - ZDROWOTNE - od 70 zł/parę, 
wkładki prostujące palce. Wrocław, tel. 071/361-08-14 
CHODZIK INWALIDZKI rehabilitacyjny, na kółkach, prod. 
zachodniej, stan idealny, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 
po godz. 16
DRABINKA SZNUROWA 6-szczeblowa, zawieszana do su
fitu, dł. ok. 2m, dla dzieci, stan b. dobry, - 37 zL Wrodaw, tel. 
071/342-04-64
FOTEL FRYZJERSKI czarny, męski; 2 krzesła prod. włoskiej, 
czarne - chromoniklowe, PROSLIM 24, -18.000 zł. Wrocław, 
tel. 0609/27-76-83
FOTEL KOSMETYCZNY nowy, na gwarancji, -1.800 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-53-04
FOTEL STOMATOLOGICZNY EMDA GALAXY, - 4.500 zł.
Jelenia Góra. tel. 075/641-98-60 po godz. 20
FOTEL STOMATOLOGICZNY BESKID stan b. dobry. - 450
zł. Wrodaw, tel. 071/324-97-18 po godz. 20
KOSMETYKI z wyciągami homeopatycznymi. Wrocław, tel.
0603/53-12-25
KREDKA DO OCZU prod. niemieckiej, firmy .Chicogo', cena 
- 3 zł/szL Wrocław, tel. 071/321-52-77 
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchetniej .Pisarski'. Wro
cław. tel. 071/361-42-32.0601/72-84-85 
KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrocław, tel. 
071/361-42-32.0601/72-84-85
KUPIĘ LEKARSTWO HAVEANE-LAPRAZOLAN firmy Dia
mond. Biadaszki. gm. Łęka Opatowska, tel. 062/781 -33-31 
KUPIĘ SOLARIUM stan b. dobry, w rozliczeniu maszyna dzie
wiarska Singer 624, komputerowa. Strzegom, tel. 
074/649-30-56 wieczorem
LAMPA LECZNICZA BIOPTRON ZEPTER, -1.300 zł. Wro
daw, tel. 0601/55-27-38
LAMPY DO SOLARIUM 100 W j 160 W, .nowe - 20 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/321-73-94
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LEKARSTWO DECA-DURABOLlN 45 zł/amp., Vinstrol - 25 
zł/amp,, Metanaboi 5 mg -100 tablJ48 zł, Omnadren 250 -50 
zł/opaakowanie, Clenbuterol 2 mg - 90 zł/1 OD tabl., wysyłka. 
„ tel. 0607/68-39-73,0605/28-05-45 
LEKARSTWO SPIROPENT prod. niemieckiej. 100 tabletek - 
90 zł, Metanaboi, 100 tabletek - 45 zł, Retabolł, 5 ampułek - 
50 zł, Test Propionat, 50 mg, 10 ampułek - 50 zł, Testanat, 
100 mg - 65 zł/10 ampułek, Omnadren, Clomid, Winstrol, 
Deca, Agiovirin, Proviron. Polkowice, tel. 0503/69-07-96 
O VIAGRA • lekarstwo dla mężczyzn, oryginalna ta

bletka z USA, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg - 42 zł. 
Wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. Ka
towice, tel. 0501/34-19-17 03003311

O VIAGRA • tabletka dla mężczyzn, z USA, 100% 
skuteczności. Cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 zł. 
Dyskrecja zapewniona. Wysyłka na cały kraj. 
Katowice, tel. 0607/07-06-69 03003321

LEKARSTWO VIAGRA prod. USA, 50 mg, - 35 zł. Bielawa, 
tel. 0607/54-70-33
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 65 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA100 mg - 60 zł, możl. sprzedaży wy
syłkowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034) 
LEKARSTWO VIAGRA 50 mg, - 35 zł. Zielona Góra, tel. 
0503/08-17-03
LEKARSTWO VILCACORA leczy raka i inne schorzenia, 7 
oryginalnych preparatów, pełna kuracja, - 720 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-51-57
LEKARSTWO WINSTROL DEPOT 50 mg, firmy Zambon z 
Hiszpanii, większa ilość, cena - 25 zł/szt. Lubin, tel. 
0501/43-05-58
ŁÓŻKO DO MAGNETOTERAPIIMRS 2000 PLUS Vita Life, z 
aplikatorem nowej generacji, - 4.700 zł. Czesław Kuczyński, 
54-210 Wrocław, uł. Kwiska 150'
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stanb. dobry, 
-.2.000,zł. Wrocław, tąL,07.l/.340-65r4̂ do,godz<-16, 
0601/71-57-78
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE stan b. dobry, regulowane. - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 po godz. 16 
MATA DO HYDROMASAŻU do wanny, nowa, na pilota + dod. 
części wymienne - masujące, 1.300 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/481-89-04
MOTOROWER INWALIDZKI DUO. 2-osobowy, 3-kołowy, kry
ty, - 700 zł. Trzebnice, tel. 076/817-41-33 
NAKŁADKA SEDESOWA z odchylanymi podłokietnikami, 
prod. zach. Meyra, nowa - 300 żł. Wrocław, teł. 0501/23-30-50 
ODCIĄGACZ POKARMU AVENT, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/784-86-21,0607/69-71-32 
PERFUMY oryginalne, poj. 50 ml, cena -120 zł. Legnica, tel. 
076/855-20-43,0608/85-69-28 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA ROHO nowa. - 900 
zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER APOLLO ze stołem pio- 
nizacyjnym; -150zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
PUDER PRASOWANY prod. niemieckiej, firmy „Chicogo", 
cena - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-52-77 
RENTGEN STOMATOLOGICZNY sprawny, kompletny, - 
3.0Ó0 zł. Milicz, tel. 071/384-07-81,0605/66-88-38 "
ROTOR uiządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, 
aktiv-pasiv, pomaga w odbudowie kości, w stwardnieniu roz
sianym - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-09 
SAUNA FIŃSKA kabina o wym. 150x100 cm • 2.500 zł oraz o 
wym. 240x150 cm, - 4.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-18
SAUNA FIŃSKA wolno stojąca, 145x80 cm, piec Harvia 220 
V, ławy składane z drewna Abachi, możliwość zainstalowania 
prysznica wewnątrz kabiny, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
071/359-51-42
O SOLARIA: Uwe Black Power 42/6 -11.000 zł; Er- 

goline 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
kładowe ceny: 50 od 17.000 zł, 43/4 od 11.000 zł, 
600 Ergoline • od 50.000 zł, UWE CPS • od 15.000 
zł, UWE Black Power VW12 - od 25.000 zł, Black 
Power od 15.000 zł i inne. Ceny hurtowe i deta
liczne, transport montaż, zegar sterujący gratis, 
na terenie całego kraju,, raty, leasing, serwis, 
Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81012121

O SOLARIA ERGOLINE używane, typ 44/5,100 W, 
klimatyzacja • 22.000 zł, typ 58/5,160 W, klimaty
zacja -18.000 zł, typ Ekran 3 X 2000 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 T160 W - 22.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-31-96 61032651

O SOLARIA PROFESJONALNE renomowanych 
firm, Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, 
Avangarde, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, do 
każdego zakupu solarium - transport na terenie 
całego kraju, montaż oraz el. zegar sterujący gra
tis, zapewniamy 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 - 
Ergoline, UWE i innych. Ceny konkurencyjne, 
transport gratis, obsługa „od A do Z”, gwaran
cja, serwis pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów fitness i siłowni. 
Wrocław, tel. 071/363-31-96 01030671

SOLARIUM przyjmę w dzierżawę, na dogodnych warunkach. 
..tel.0603/31-65-70 .
SOLARIUM Turbo 34/3, żetoniarka, licznik pracy lampy, wy
posażenie dodatkowe, komplet nowych lampr-. 4.900 zi. Bo
lesławiec, tel. 0606/55-97-97
SOLARIUM nowe i używane - 5.000-40,000 zł. Hamburg, tel. 
0049/17-17-58-57-61 Niemcy, 0049/41-06-62-29-97 
SOLARIUM używane, 1-stronne, - 400 zł. Legnica, tel. 
076/854-28*70
SOLARIUM 26 x 100 W, 3 x 1400 W, profesjonalne, prod. 
niemieckiej, sterownik zewnętrzny, stan b. dobry, - 3.000 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-26*81 do godz. 17 
SOLARIUM 2 szt., stan dobry, .Golf 40/6, lampy 80-100, ręcz
nie zamykane + sterownik - 6.000 zł, oraz .Dr Kem" 42/3, 
lampy 80-100, ręcznie zamykane, 2 wentylatory + sterownik -
11.000 zł, 15.000 zł (razem). Wrocław, tel. 0503/72/48-03 
SOLARIUM łóżko, 220 V, używane prywatnie, stan b. dobry, •
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
SOLARIUM 49-lampowe, 160 W, 3 wzmacniacze na twarz 
400 W, stan dobry, • 5.500 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-48-75,0502/50-82-06 
SOLARIUM ERGOLINE 43/4,100 W, - 9.000 zł. Legnica, tel. 
0607/04-38-25
SOLARIUM ERGOLINE, zamykane ręcznie, pleksa profilo
wana, 35/3 - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19*48 w 
godz. 9-18

SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmocnienia 
na twarz, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78
SOLARIUM ERGOLINE, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-55-68
SOLARIUM ERGOLINE 6000 profesjonalne, el. regulowany 
fotel, 3000 W, stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/47-53-34
SOLARIUM ERGOLINE, 1996 r. 44+33 Ultra Turbo, trans
port, montaż, sterowniki, -16.500 zł. Żary, tel. 0609/02-74-00 
SOLARIUM GOLF 62 + 12 lamp na twarz, automatycznie 
zamykane, stan b. dobry, • 13.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-64-86
SOLARIUM KETLER 7436E 2200W, 220V, 20 lamp, 4 wen- 
tyaltory, • 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742*31*95, 
0605/43*73-16
SOLARIUM SUN VISION C12, stan b. dobry. - 5.670 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
SOLARIUM SUNAL 34/3,2 szt., stan b. dobry, serwisowane, 
nowe lampy • 3.300 zł/szt. Wrocław, tel. 071/325-98-55 
SOLARIUM UWE BRONSAUM 34/3, mało używane, stan b. 
dobry, • 4.000 zł. Lubin, tel. 076/846-13-68.0604/08-68-46 
SOLARIUM VITA SUN profesjonalne, 28/3, automatyczne -
2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9*18 . 
SOLARIUM YOU 45-lampowe, stan b. dobry, - 6.500 zł. 
Pieńsk, tel. 0604/48-84-63
SPRZĘT PROTETYCZNY piec do metalu, piaskarka, waksów- 
nik, mikromotor, silnik polimeryzator i inny drobny sprzęt - ok.
6.000 zł. Lubań, tel. 075/721-48-64,0607/27-82-98̂  ■ 
STATYW DO LAMPY, BIOTRON, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/389-29-24
URZĄDZENIE DO HYDROMASAŻU OZONOMATIC, pilot, 
instrukcja - 1.626 zł, BALSAM FLITURA, pilot, instrukcja • 
1.750 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
URZĄDZENIE DO MASAŻU wielofunkcyjne40A zł. Wro
cław, tel. 071/389-29-24
URZĄDZENIE DO MASAŻU PLECÓW z pilotem, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-99-56
WOSKOWNICA do usuwania owłosienia, na aplikatory, stan 
b. dobry, - 200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-42-50 
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, zasięg 25 km. 6-biegowy, 
prostownik, nowe opony zapasowe, - 3.800 zł. Bielawa, tel. 
074/833-61-50
WÓZEK INWALIDZKI ręczny, - 700 zł. Lubin, tel. 
076/846-59-36
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, światła, kierunkowskazy, 
mało używany, nowe opony, stan b. dobry, - 2.400 zł. MitiGZ, 
tel. 0605/03-77-47
WÓZEK INWALIDZKI do nauki chodzenia i jeżdżenia, - 400 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 '
WÓZEK INWALIDZKI, nowy, • 300 zł. Paczków, tel. 
077/431-77-52,0602/67-58-35 
WÓZEK INWALIDZKI nowy, szer. 42 cm, koła na szybkozłą
cza. -1.000zł. Wrocław, tel. 071/355-58-93 
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod. niemieckiej, stan 
1). dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI z dokumentacją polską, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/387-86-26
WÓZEK INWALIDZKI nowy, ciemnozielony, składany, pom
powane koła, • 380 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-75-77, 
0604/05-85-99
WÓZEK INWALIDZKI, 2000 r. akumulatorowy, wysokiej kla
sy, - 3.000 zł. Łubnica, gm. Wielichowo, tel. 061/443-32-90 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AC0238 www.autogielda.com.pl)
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA nowy, koła na szybkozłącza, 
hamulce dla osób towarzyszących, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI SOPUR lekki, nowy, koła na szybko
złącza, hamulce dla osób towarzyszących, regulowana wy
sokość, * 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI STANDARD prod. niemieckiej, .- 300 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51̂ 1 
WÓZKI INWALIDZKIE 3 i 4 kołowe, elektryczne, nowe, - 2.900 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO stolik z 
pochłaniaczem do manicure, sterylizator kulkowy, drobne 
akcesoria, produkty do tipsów, nowe, gwarancja, - 2.000 żł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-12-60 w godz. 10-19, 
0604/59-20-82
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, -4.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-54-03 .
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, • 2.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 060.3/28-52-95
ZAKŁAD KOSMETYCZNY z pełnym wyposażeniem + sola
rium, czynsz 500 zł (wynajem), w centrum Oleśnicy, ugrunto
wana pozycja na rynku. - 21.000 zł. Oleśnica, tel. 
0502/93-06-21

INSTRUMENTY
MUZYCZNE

O „AARON PIANO-SERWICE” FORTEPIANY, PIANI- 
NA - J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, sprze
daż, pośrednictwo. Transport. Wrocław, tel. 
071/363-77-45,0607/30-87-94 02023101

AKORDEON 2 szt., guzikowe, 96 i 129 basów, nowe.., tel. 
0603/89-23-00
AKORDEON guzikowy, 3-rzędowy, barytony, prod. rosyjskiej, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/322-43-52 
AUTOMAT PERKUSYJNY ROLAND R-5, - 600 zł. Poznań, 
tel. 0608/14-16-05
EFEKT GITAROWY EZAR na gwarancji, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-34-19
EFEKT GITAROWY METAL MASTER stan b. dobry, - 60 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-65-36
EFEKT GITAROWY ZOOM 1010, - 500 zł. Trzebnica, teł, 
071/387-21-49
FLET POPRZECZNY prod. francuskiej, - 950 zł. Legnica, tel.
076/862-98-71.0604/98-66-50
FLET POPRZECZNY Yamaha 211 SU, 1,5 roczny, stan b.
dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0603/60-98-98
FORTEPIAN wiedeński, 130-letni, - 4.000 zł. Nowa Sól-, teł.
068/387-86-84
FORTEPIAN BECKSTEIN biały, stan idealny, gwarancja, -
4.000 zł, tel. 0603/89-23-00
FORTEPIAN ST. PETROF 3/4, do remontu, strój wiedeński *
1.500 zł. Łomnica k. Jeleniej Góry, tel. 0606/30-03̂ 90 
FORTEPIAN TRAUGOTT BERNDT, 1937 r. Ernst Rosón- 
kranz, niesprawny, * 1.000 zł.., tel. 074/868-29-63 
GITARA MARLIN, - 250 zł. Lubin. tel. 076/849-30-01, 
0601/07-23-10 '
GITARA AKUSTYCZNA ADMIRArodz. Sevilla, prod. hiszpań
skiej, nowa, • 450 zł. Wrocław, tel. 071/337*24-24, 
0607/19-75-74
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ EX czarna, 22 progi, • 700 
zł. Bolesławiec, tel. 076/817-27-97 prosić Przemka

GITARA ELEKTRYCZNA stan dobry, 22 progi, 6-8trunowa, 
brak strun, - 400 zł. Legnica, tel. 076/866*19*14 .
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RX futerał, mało używana, 
piecyk Vermona, 50 W, -1.200 zł. Lubsko, tel. 068/372*19*17 
GITARA ELEKTRYCZNA SKYLARC STRATO stan b. dobry, 
pasek, kabel, pokrowiec, • 600 zł. Mieroszów, teł. 
074/845-87-31
GITARA ELEKTRYCZNA FENDER Stratocaster, model Ri- 
chie Sambora, prod. japońskiej, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 
789-60-30,0606/76-71-68
GITARA ELEKTRYCZNA „SOUIER” FENDER STRATOCA
STER, stan idealny, - 480 zł. Polkowice, tel. 076/749-53-88 
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, fute
rał, stan b. dobry, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-83*00 
GITARA LES PPOUL prod. japońskiej + futerał, - 950 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-21-49
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 349-13-88,0602/75-99-30 
INSTRUMENT YAMAHA QY-20, - 650 zł. Legnica, tel. 
076/862-98-71,0604/98-66-50 
KEYBOARD CASIO CTK 631 nowy, zasilacz, - 800 zł (w skle
pie 1.200 zł). Bolesławiec, tel. 075/732-28-33 
KEYBOARD GEM PK-7 100 styli, w 4 odmianach, 384 bar
wy, stacja dysków SMF, • 2.000 i i lub zamienię na GEM WK-3, 
albo podobny, dopłacę 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/873-60-93, 
0605/41-95-46
KEYBOARD KORG IS-50 - 3.300 zł, Roland G-800 - 4.300 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-28 po godz. 18,0607/40-11-81 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem + twardy fu
terał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 
KEYBOARD ROLAND E28, - 1.000 zł. Karłowice, tel. 
077/469-70-62
KEYBOARD ROLAND E-14 futerał, zasilacz, instrukcja w jęz. 
polskim, doskonałe brzmienie, pilne, • 650 zł. Wrocław, tel. 
0608/85-44-51
KEYBOARD TECHNICS KN 6000 nowy, - 9.000 zL Grajewo, 
tel. 086/274-34-91
KEYBOARD YAMAHA PSR 740, nowy, na gwarancji, -4.300 
zł. Bielawa, tel. 074/833-53-54,0602/53-76-61 
KEYBOARD YAMAHA PSR 620, - 1.600 zł. Borów, tel. 
071/393*31*60,0601/83-58-66 
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowa, na gwarancji, instruk
cja w języku polskim, - 4.300 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32 
KEYBOARD YAMAHA PSR 220 stojak, nuty, stan b. dobry, • 
900 zł. Piotrkowice, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-66-52,0603/53-01-80 wieczorem 
KOREKTOR PROART 2x31 band, cena - 650 zł. Lubin, tel. 
076/849-30-01,0601/07-23-10 
KUPIĘ AKORDEON 96 basów, w rozliczeniu rower Romet 
Sport, wartość 400 zł. Opole, tek 0502/89-40-29 
KUPIĘ ENSONIO ESO-1 SQ-80, ASR-10, VFX SD, R8, R8 
Mkll, CS1x. Wałbrzych, tel. 074/665-65-30 prosić Roberta 
KUPIĘ ORGANY VERMONA FORMATION 1 1-manuałowe, 
z pedałem lub inne, starszego typu. Żary, tel. 068/375-95-82 
KUPIĘ WALTORNIĘ stan obojętny. Wrocław, tel. 
0501/55-48-12
KUPIĘ WIOLONCZELĘ. Trzebnica, tel. 071/312-03-14 
KUPIĘ WZMACNIACZ BASOWY HARTKE 3500 lub 5000 i 
kolumnę 2x10* lub 4x10” Hartke (transporter), Swr, David 
Eden lub Carvirv. Wałbrzych, tel. 0603/09-78-21 
KUPIĘ ZMIENIACZ do BMW wersja 7, wyprodukowanego w 
latach: 1996-2000. Wrocław, tel. 0603/18-50-09 
MIKSER BERINGE 8 śladów mono + 4 stereo, 2x aux na ka
nał. -1.700 zł. Jawor, tel. 0604/95-41-15 
MULTIEFEKT GITAROWY DIGITECH stan bardzo dobry. -
1.500 zł. Wrocław, tel. 789-60-30,0606/76-71-68 
MULTIEFEKT GITAROWY GIGITECH RP1, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 349-40-15
ORGANY CASIO CTX 811 EX na gwarancji, stacja dysków, 
dynamiczna klawiatura, zasilacz, najnowszy model, -1.600 
zł. Krotoszyn, tel. 0604/70-30-99 
ORGANY GEM WIZARD 326 elektryczne, stan idealny, b. 
mało używane, profesjonalne, do nauki gry jak również do 
gry w zespole czy w kościele, różne rytmy, registry (2 manu
ały + basy nożne, krzesło), brązowe -1.600 zl. Niemodlin, tel. 
077/460-78-50
ORGANY HOHNER SYMPHONIC 65 stan b. dobry, - 300 zł.
Brzeg. tel. 077/416-66-77 po godz. 17
ORGANY KOŚCIELNE 2-manuałowe, z pedałem, 2-oktawo-
we, - 3.000 zł, tel. 0603/89-23-00
ORGANY VERMONA elektroniczne, 2 manuały. * 120 zł.
Kłodzko, tel. 074/867-80-49
ORGANY YAMAHA PSR 420 stojak, dynamiczna Idawiatura 
+ cartridge, -1.300 zł., tel. 077/483-20-08,0605/25-59-60 
ORGANY YAMAHA PSR-420, - 1.300 zł. Dziergowice, tel. 
077/483-20:08 .
ORGANY YAMAHA PSR 147 nowe, na gwarancji, stereo, 5 
oktaw, 100 podkładów, 100 dźwięków, stojak, znikacz gratis, 

. - 670 zł. Kłodzko, tel. 074/647-05-86 
PERKUSJA, bęben boczny 16", 2 naciągi Remo i jeden zwy
kły, brak dolnej obręczy, -120 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-41-86 
PERKUSJA zestaw, stan dobry, • 350 zł. Milicz, teł. 
071/384-24-31,0609/46-79-51 
PERKUSJA POLMUZ + akcesoria, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-33-64
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny; - 2.000
zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu
PERKUSJA YAMAHA DD11, cena - 400 zł. Lubin, tel.
076/849-30-01,0601/07-23-10
PIANINO brązowe, poniemieckie, z płytą metalową, nastrct
jone, stan b. dobry, • 3.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-34-60,
0601/47-81-85
PIANINO przedwojenne, prod. niemieckiej; z metalową płytą, 
nastrojone, - f.200 zł. Brzeg, tel. 0607/31-64-15 
PIANINO płyta metalowa, rzeźbione, *1.100 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730̂ 42-02 •
PIANINO ciemnobrązowe, drewnopodobne, powojenne, stro
jone, po remoncie, - 2.000 zł. ścinawka Średzka, gm. Rad
ków, tel. 074/871-55-19
PIANINO, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/365-52-36 po godz. 17 
PIANINO,.- 3.000 zł. Wrocław, teł, 071/840.-70-73, 
0/1/336-92-17
PIANINO AĆORD 2-M 3-pedałowe, mało używane, stan b. 
dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/336-72-74 
PIANINO AKORD, 1978 r. nie używane, na wysoki połysk, 
ciemne, -1.300 zł. Środa śląska, tel. 071/317-55-41 
PIANINO BIAŁORUŚ wysoki połysk, 3 pedały, z metalową 
płytą, - 2.000 zł. Wrocław,-tel. 071/325-23-34 
PIANINO CALISIA, • 2.500 zł. Wrocław, teł. 071/346-40-90, 
0606/52-56-03
PIANINO CALISIA M-105 wersja Eksport, wysoki połysk, 
mahoń, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-45-94 
PIANINO CZAJKOWSKI, nie używane, wysoki połysk, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/352-48-56,071/346-22-71 
PIANINO GARN. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
PIANINO KRASNODAR stan b. dobry, możliwy transport, -
1.900 zł. Legnica, tel. 076/862-98-71,0604/98-66-50 
PIANINO LEGNICA stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-06-96

PIANINO LEGNICA czarne, strojenie gratis przez 3 lata, stan
b. dobry, - 2.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-10-31.
0606/99-41-72 . . .  i
PIANINO LEGNICA, 1974 r. z metalową płytą, kolor jasny
mahoń, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/349-51-70
PIANINO NOKTURNO stan b. dobry. - 2.100 zl. Świdnica,
tel. 074/640-23*25.0607/60-96-98
PROCESOR EFEKTÓW YAMAHA typ REV-500, cena • 1.000
zł, .kaczka* Ibanez, cena -150 zł, światła + rampa, statywy i
procesor, cena - 3.000 zł, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/849-30-01,
0601/07-23-10
PRZYJMĘ GITARĘ nieodpłatnie. Wrocław, tel. 071/339-22-72 
SAKSOFON ALTOWY CONN M20 kufer, - 2.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-62-26,0603/32-28-87 
SAKSOFON ALTOWY i tenorowy -1.400-1.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 0503/35-63-82
SAKSOFON TENOROWY futerał, stojak, zadbany' -1.700 
zł. Wiązów, tel. 0604/30-68-49 
SYNTEZATOR CASIO CTX 550 stojak, futerał, zasilacz, kla
wiatura dynamiczna, nie używany, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/357-31-76
SYNTEZATOR KORG M1 karta brzmień, futerał, instrukcja w 
j. polskim, stan b. dobry, - 2.100 zł. Świdnica, teL 
0600/87-89-97
SYNTEZATOR KORG X3 musik Workstation, 16 track sequ- 
enzer, stacja dysków, procesor efektów, dodam edytor na PC 
i oryginalne brzmienia .dance’, • 2.300 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/39-29-37
SYNTEZATOR ROLAND D50 pierwszy właściciel, używany 
tylko przez właściciela, stan idealny, wspaniałe możliwości, -
2.500 zł. Nysa. tel. 0602/72-87-41
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700,6.5 oktawy, stacja dys
ków, interaktywny akompaniament, seąuencer, profesjonal
ne brzmienia, efekty i rytmy, pitch band, możliwość tworzenia 
rytmów i barw, wartość ok. 4.000 zł, b. pilne, - 2.400 zł. Opo
le. tel.0609/36-92-86
SYNTEZATOR YAMAHA DX27 5 oktaw, - 500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-21-49
UTWORY SMF -1 zł, MD - 3 zł, nowości: ,w kinie w Lublinie’, 
.Big Brother* - De Mono, „Malcziki", spis gratis, tanie dema 
na CD. Wrocław, tel. 0607/39-93-05 
UTWORY SMF/GM lata 60,70,80,90,2000,-2001, polskie i 
zagraniczne, teksty (pop, rock, disco, dance, disco polo), na 
dyskietkach 2 HD, DD, MD - od 1 zł/szt., co tydzień nowości. 
Wschowa, tel. 065/540-20-10,0603/08-77-29 
WIOLONCZELA kpi., po korekcie, smyczek, futerał, • 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/315-94-72 '
WZMACNIACZ GITAROWY LABOGA stan b. dobry, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-87-96
WZMACNIACZ GITAROWY ELTRON 50 JP-2 2 wejścia, 
wyjście suchawkowe, wyjście liniowe, pogos, • 290 zł. Jaro
szów, tel. 074/855-80-59
WZMACNIACZ GITAROWY EHOLLET 2 wejścia, czysta bar
wa dźwięku - 300 zł lub zamienię na tubę basową, w podob
nej cenie. Lubin, tel. 0605/64-24-46 
WZMACNIACZ GITAROWY DOD ICE IB (Combo), 40 W, 3 
kanały - 800 zł, wzmacniacz Laney GC120,120 W, 2 x 12’, 2 
kanały -1.150 zł. Nysa, tel. 077/435-61-44 
WZMACNIACZ GITAROWY COMBO HOHNER. - 300 zł lub 
zamienię na wzmacniacz do basu. Opole, tel. 077/435-84-79 
WZMACNIACZ GITAROWY FENDER 75 W. mało używany, 
stan idealny, • 950 zł. Polkowice, tel. 076/749-53-88 
WZMACNIACZ GITAROWY HUGHES & KETTNER ATS Si- 
xty 65 W, reverb, przester tube overdrive, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 372-80-44
WZMACNIACZ HUGHES & KETTNER ATTAX stan bardzo 
dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 789-60-30,0606/76-71-68 
ZAMIENIĘ WZMACNIACZ GITAROWY firmy Eholette; 2 wej
ścia, czysta barwa dźwięku • na tubę basową (subwoofer). 
Lubin, tel. 0605/64-24-46
ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY 2 x 600 W ♦ 2 końcówki mocy, -
3.500 zł. Rzeczyca, gm. Grębocice, tel. 076/831-53-21, 
0603/59-69-99

ANTYKI
O ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ, a także stare obrazy, 

porcelanę, zegary. Wrocław, teł. ,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 metali, szkła, ceramiki, 
przedmioty wojskowe, dokumenty, znaczki, mo
nety itp. Tel. 071/325-23-82 02026981

ANTYKI: SZAFAi 2 szt., kredens - 2 szt., sypialnia z mebla
mi, maszyna do szycia, magiel, stół, łóżko, telewizor, radio, 
biblioteczka, obrazy • 4 szt, - 800 zł. Gozdnica, woj. lubuskie, 
tel. 0608/26-24-20
ŻELAZKA (na dusze, węgiel, żarowe), w tym kilka mosięż
nych, do drobnej renowacji - od 25 zł, stare plecaki i torby 
wojskowe - od 10 do 20 zł, razem taniej, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-65*93
BIBLIA LUTERAŃSKA z 1904 roku, w j. niemieckim (gotyk), 
ilustracje, stary i nowy testament,.- 500 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
BIBLIOTECZKA BIEDERMEIER sosnowa, z blatem do pisa
nia, po renowacji, • 1.600 zł. Szprotawa, tel. 068/376-42-98 
po godz. 19
BIBLIOTECZKA BIEDERMEIER po renowacji, okleina brzo- 
zowa, politura -1.200 zł, szafka-pomocnik (szuflada + 2 szaf
ki), sosnowa, wosk, nieduża"- 400 zł. Wiechllce, tel. 
068/376-71-36 po godz. 18
BIELIŹNIARKA ciemny orzech - 850 zł, kanapa • 1.500 zł, 
stół, 6 blatów, wym. 360 x 100 cm - 2.000 zł, stół okrągły, 
rozsuwany, 3 blaty, owal 240 x 110 cm - 2.000 zł, szafeczki 
nocne z marm., para - 300 zł, szafa ubraniowa, sosna - 800 
zł, stare radia -100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-94 
BIELIŹNIARKA LUDWIK FILIP mahoniowa, gięta góra - 3.500 
zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-30-91 
BIURKO i biblioteczka, z okresu międzywojennego, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
BIURKO dębowe, duże, 2-stronne, czarne, po renowacji + 
fotel, • 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-98 
BIURKO EKLEKTYCZNE kolor orzechowy, -1.500 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-19
BIURKO EKLEKTYCZNE sekretera, komody, kredensy, sto
ły, krzesła, biblioteczka eklektyk sosnowa, szafy, kredens 
kuchenny, 2 szt., sosnowy, lustro eklektyk wysokie, bieliźniarki, 
kufry, itp., do renowacji - od 200 do 800 zł/szt. Otmuchów, tel. 
077/431-54-64.0604/33-68-46 .
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 wolant, na gumowych kołach, po reno
wacji, - 3.500 zł. Góreczki Wielkie, gm. Pakosław, tel. 
065/547-86-75
BRYCZKA KONNA na drewnianych kołach, międzywojenna,

stan dob;y, tapicerka do naprawy. - £.000 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-02-80 po'20
BRYCZKA kOJJNA 2-kołowa, na gumowychkołach, -1.000 
zł. Koźmin Wlkp:, :tel. Ó62/72l-92-80p9 20 
BRYCZKA KONNA na gumowych kołach, -1.700 zł. Sierpni- 
ca, tel. 074/845-68-69
BRYCZKA KONNA na gumowych kołach, - 2.200 zł. Sierpni- 
ca, tel. 074/845-68-69
BRYCZKA KONNA przedwojenna, - 3.000 zł. Zielona Góra,
tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56
BRYCZKI KONNE 2 szt., 5-osobowa, cena - 2.000 zł. 10-oso-
bowa, cena - 3.000 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
312-63-41
BUFET na lwich łapach, - 4.000 zł. Wrocław, tel1. 
0607/22-77-20
DOROŻKA vis-a-vis, - 7.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10 i
DZWON z XIX w., z brązu. wys. 30 cm, szer. 35 cm, serce 
stalowe kute, - 850 zł. Sokolec, tel. 074/671-61*72 
ELEMENTY BRYCZKI KONNEJ, - 500 zł. Sierpnica, tel. 
074/845-68-69
FORTEPIAN ERNST ROSENKRANZ TRAUGOTT BERNDT 
1937 r., niesprawny, * 1.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-29-63
HEŁM wzór 40/50, kompletny, stan idealny * 15 zł/szt., heł- 
mofon czołgowy, kompletny, stan idealny - 35 zł/szt., hełm 
policyjny, niemiecki, z okresu II wojny światowej, z grzebie
niem i emblematami, kpi. -150 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. dobry, bar
dzo ładne, okazja, pilne, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/789*62*75 
po godz. 18
KOLEKCJA ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH z lat 70. 
sprawne technicznie i kompletne, 10 szt. lub zamienię na in
stalację gazową do gaźnika lub samowar na węgiel drzewny,
- 250 zł. Lubin, tel. 076/842-30-68
KOMINEK eKLERTYĆ^ifafljasiwbr^^ri^rzW^f 
kami ażurowymi, wys. 35̂  cm, wszystkie kafle rzeźbione, - 
sygnowany Meiśen. Wrocław,-tel. 328-12-59 po godz.20, 
0608/77-55 61 ~
KOMINEK NEOBAROKOWY kątny, jasnobrązOwyrfcafiowy,
- 4,000 ŻŁ Wrocław,.tel. 328-12-59 po godz.20.0608/77-55-61 
KOMINEK SECESYJNY kaflowy, zieloriy, z drzwiczkami ażu
rowymi, wys. 350 cm, kątny, sygnowany Meisen, wszystkie 
kafle tłoczone, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 328-12-59, 
0608/77-55-61
KOMODA sosnowa, • 400 zł. Paczków, tel. 0608/32*23*46 
KOMODA LUDWIK FIUP 4 szuflady, mahoniowa, *1.800 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-30-91 
KREDENS. - 2.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-16-63 
KREDENS bieliźniarka. szafa 2-drzwiowa, szafka nocna, lu
stro, do renowacji, - 2.100 zł. Wińsko, tel. 071/389-80-63 
KREDENS .myśliwski”, z rzeźbionymi postaciami zwierząt, 
cena - 4.800 zł, kredens elektyczny, cena - 3.600 zł. Wro
cław. tel. 0607/22-77-20
KSIĄŻKA PISANA GOTYKIEM niemiecka powieść z 1936 r. 
-40 zł. „tel. 0607/53-87-68
KRZESŁA orzech, 6 szt., elektyczne, -1.400 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
KRZESŁA EKLEKTYCZNE 6 szt., orzechowe arafia - 230 
zł/szt. Brzeg, teł. 0605/67-67-58 •
KUPIĘ KATARYNKĘ. Wrocław, tel. 071/355-38-86 
KUPIĘ BAGNETY do KBKAK, noże szturmowe, hełmy woj
skowe i obrony cywilnej, kaski ORMO, ZOMO, tarcze milicyj
ne oraz inne. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KUPIĘ BRYCZKĘ KONNĄ może być do małego remontu, do 
500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ KABURY do P08. P38. hełmy, bagnety, militaria, szyl
dy i tablice emaliowane, niiemieckie z II wojny światowej, ga
zety niemieckie oraz inne, do 1945 r. Wrocław, ter. 
0603/76-55-05
KUPIĘ MEBLE przedwojenne lub wymienię na stół i fotel, do 
renowacji. Legnica, tel. 076/721 -74-59 
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ MEBLE biurko i biblioteczkę. Wrocław, tel. 
071/315-20-46,0603/88-71-04 
KUPIĘ MILITARIA stare i współczesne, bagnety, odzież, od
znaczenia, książki, katalogi i inne. Wrocław, tel. 
071/362-65-93,0605/76-57-97 f  
KUPIĘ PIEC przedwojenny, żeliwny lub stalowy, może być 
uszkodzony. Gryfów Śl., tel. 075/781-48-20 
KUPIĘ PORCELANĘ SORAU, TILLOWITZ przedwojenną, 
wazony, cukiernice, figurki, świecznikł i inrie. Wrocław, teł: 
071/364-54-28
KUPIĘ STARE MEBLE do naprawy, remontu, renowacji. Po
lanica Zdrój, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, teł. 071/387-21-53 T 
KUŹNIA przedwojenna, kompietna - 22.000 DEM. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/815-45-98 
LUSTRO oraz bieliźniarka, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, tel.- 
071/785-69-58,0501/96-18-01 
MAGIEL przedwojenny, 3-wałkowy, stan dobry, • 500 zł. Mi
licz, tel. 071/384-05-97
MAGIEL ręczny, prod. niemieckiej, 2-wałkowy, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/346-08-30,0502/23-82-18 
MAGIEL A.B. GORLIC JA w żeliwnej ramie, ozdobnej, 3 dę
bowe wałki, podnoszony stół, rok prod. 1920, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/58-49-70
MAGLOWNICA, 1936 r. ręczna, prod. J.Schammel - Breslau, 
wym. 210x270/360x160 cm, możliwość przeróbki na elek
tryczną za dopłatą, -1.400 zł. Brzeg, tel. 077/416-68-25 
MAPA NIEMIECKA z 1925 r., wojskowa, okolice Jawora (Lu- 
sina, Konary, Ujazd Górny i Dolny, itp.), - 80 zł. ., tel: 
0607/53-87-68
MASZYNA DO PISANIA MERCEDES stan b. dobry, • 200 zł.
Brzeg, tel. 077/416-66-77 po godz. 17
MASZYNA DO SZYCIA PHOENlX ze stołem, z 1865 r., stan
b. dobry, - 400 zł. Milicz, tel. 071/316-83-86
MASZYNA DO SZYCIA ANKUDOWIE-AMERICAN na pedał,
stolik dębowy, bogato zdobiona, - 270 zł. Ścinawa, teł:
076/843-60-59,076/843-68-45 .
MASZYNA DO SZYCIA SINGER stan dobry, - 450 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/321 -31-02
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00' 
MEBLE : kredens międzywojenny, ciemny dąb, duży, efek
towny, 180 x 195 x 700 cm • 2.500 zł, kredens kuchenny, duży, 
z nadstawką, sosna -1.500zł, komoda - 500 zł, toaletka/ko
moda z lustrem i szarym marmurem - 800 zł, krzesła różne - 
50-300 zł/szt., stoły różne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
MEBLE: stoły, kufry, szafy, biblioteczki, bieliźniarki, skrzynie, 
komody (sosna), ceny od 80 zł do 200 zł. Legnica, tel. 
076/749-55-70
MEBLE zegary stojące i inne. Kłodzko, tei. 074/867-46-03, 
0606/28-28-94
MEBLE : komody, szafy, kufry, biblioteczki, stoły, lustra, od 
300 zł. Wrocław, tel. 071/329-26-61 wewn. 61,0601/41-84-96 
MEBLE kredens kuchenny, 2-częściowy oraz szafy i komody
- od 200 zł/szt. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-45-98 
MEBLE do renowacji, cena od 100 zł do 600 zł. Ząbkowice
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SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, te l. 071/301-47-60

ODZIEŻ UŻYWANA Z HOLANDII 
duży wybór - pełny asortyment 0P°04796

Sprzedaż od pon. do piąt. w  godzinach od 8°° do 15°° 
w środę od 8°° do 18°°.

Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15. 074/810-53-62 po 
godz. 17
MEBLE EKLEKTYCZNE komplet, mahoń, orzech czeczot 
(sofa, stół, 4 krzesła, szafa, szafki), stan b. dobry, • 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/312-42-22,0600/16-82-28 
OBRAZY F. Hoffmanna, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-95-28
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
PIEC KAFLOWY, poniemiecki, kafle z ornamentami roślinny
mi, korona z rzeźbą, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-61-04,0604/39-65-39 
PIEC KAFLOWY przedwojenny, ciemnozielony, motywy my
śliwskie, bardzo ładne kafle, tłoczone, drzwiczki ażurowe, 
sygnowany, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 328-12-59 po godz.20, 
0608/77-55-61
PŁASKORZEŹBA .Ostatnia wieczerza Chrystusa', w drew
nie, kolor orzech, rama bogato rzeźbiona, wym. 150 x 112 
cm, grub. 7 cm, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 315-98-56 po godz. 16 
POROŻE JELENIA b. duże, zabytkowe, -1.000 zł. Lubin. tel. 
076/867-13-21
SEKRETARZYK, - 350 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0603/46-09-74,074/810-53-62 po godz. 17 
SEKRETARZYK EKLEKTYCZNY - 4.000 z, lustro eklektycz
ne - 700 z. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
SERWANTKA LUDWIK FILIP czereśniowa, do renowacji, •
2.000 zł. Paczków, tel. 0608/32-23-46
SERWANTKA LUDWIK FILIP mahoniowa. - 3.000 zł. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-30-91 
SERWANTKA LUDWIK FILIP orzechowa, po renowacji, stan 
b. dobry, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-78-80 
SOFA welurowa, 2-osobowa, rozkładana, stan dobry - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-22-47,071/349-30-51 
SOFA SECESYJNA 3-osobowa, po renowacji, • 1.200 zł. 
Świdnica, tel. 0606/98-20-70,074/853-13-68 
STOLIK BIEDERMEIER niciak, do remontu, oryginalny, kpi., 
czereśniowy, z 1825 r. -1.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-46-03, 
0606/28-28-94
STÓŁ, - 800 zł. Bogatynia, tel. 075/773-16-63 
STÓŁ ♦ 6 krzeseł, bardzo rzeźbione i gięte - 3.000 zł, stół
10-osobowy + 4 krzesła • 500 zł/całość, szafa 2- i 4-drzwio- 
wa. Leszno, tel. 065/520-83-00.0605/06-97-09 
STÓŁ .Chippendale*, na lwich łapach, duży, - 2.700 zł. Wro
cław. tel. 0607/22-77-20
STÓŁ EKLEKTYCZNY po renowacji, dębowy, rozkadany na 
8 osób, jeden blat stay i dwa rozsuwane, -1.300 zł. Wrodaw, 
tel. 0501/81-15-38
STÓŁ LUDWIK FILIP niciak, mahoniowy • 1.500 zł. - 3.500 
zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-30-91 
SZAFA pałacowa, dwudrzwiowa, - 4.000 zł. Paczków, tel. 
0608/32-23-46
SZAFKA zegarowa, -1.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-16-63 
SZAFY przedwojenne, 2 szt., dębowa okleina oraz sosna + 
bieliźniarka, 160 cm wys. z drzwiczkami oraz 2 łóżka przed
wojenne w okleinie dębowej - 400 zł. Krosnowice Kł., tel. 
074/868-54-48
WITRYNA BIEDERMEIER na kolumnach. • 1.700 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-19
WITRYNA EKLEKTYCZNA na kolumnach, kolor orzechowy, 
• 1.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
WYCINANKI z czarnego papieru, - 100 zł /szt. Wrocław, tel. 
071/364-54-28
ZEGAR stojący, szafkowy, stan b. dobry - 3.000 zł. Nysa, tel. 
0604/14-84-96
ZEGAR STOJĄCY GUSTAW BECKER rzeźbiona góra, •
3.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-30-91
ZEGAR WISZĄCY różne, „eklektyki", kwadransowe, gabine
towe • od 370 zł. Leszno, tel. 065/526-11-43,0600/35-13-43 
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER oraz drobne meble • 
500 zł.Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78,0600/19-76-82 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni. złoty i srebrny, - 
'7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00

RÓŻNE 
KUPIĘ

AUTOMAT ZAROBKOWY dart (lotki), Golden Real Magie. 
Lubin. tel. 0608/25-72-00
O BUTELKI MONOPOLOWE różne oraz 0,751, piwo, 

wino, oranżada; kupię różne transportery. Polko
wice, tel. 076/847-90-32 84016881

BUTELKI MONOPOLOWE po piwie, winie i napojach oraz 
różne transportery. Wrocław, tel. 071/345-68-79, 
0601/75-49-59
BUTELKI PO PERFUMACH firmowe. Wrocław, tel. 
0504/98-14-65
CZĘŚCI ELEKTRONICZNE: kondensatory, przekaźniki, płytki

KUPIĘ BRYCZKĘ
ZE SKÓRZANYM DACHEM, Z PRZEZNACZEKIEM HA BIPREZY WESELNE 

m in . 4 o s o b o w a  0P012525 
np. M ILORD, YICTORIA, LANDAVER 

tel. 0-608 660 562,077/457 25 54

drukowane, całe urządzenia, mogą być uszkodzone. Wrocław, 
tel. 0605/31-99-88 po godz. 13 
DREWNO KOMINKOWE 10 m3, z transportem - 70 z/m3. 
Wrocław, tel. 071/311-76-51
KASETON REKLAMOWY jednostronny, o wym. 125x65 cm 
oraz mały kaseton dwustronny. Wrocław, tel. 071/364-25-89, 
0606/40-34-24
KUCHNIA POLOWA duża, na 4 garnki. Leszno, tel. 
0609/37-09-94
O KUPIĘ PUSTE BUTELKI po markowych perfu

mach, np. Chanel, Boss, Kenzo. Stała współpra
ca. Wrocław, tel. 0606/53-00-45 81013091

ŁUSZCZARKA DO OBŁOGÓW szer. 50- 100 cm. Ziębice, 
tel. 0604/92-53-66
MATERIAŁY KRAWIECKIE: rękaw, kieszeniówka. podszew
ka, materacówka i inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE do noszenia dziecka po górach. 
Wrocław, tel. 0607/62-51-98
ODZIEŻ WOJSKOWA US ARMY: bluzy, spodnie, kurtki, pasy, 
ładownice oraz inny ekwipunek wojskowy. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
OLEJ NAPĘDOWY po rozsądnej cenie, każda ilość (małą lub
dużą). Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
OLEJ OPAŁOWY lekki do suszami, tanio, dużą ilość.tel.
0601/79-25-31
POJEMNIKI ALUMINIOWE (bańki), o poj. do 301. na artykuły 
spożywcze. Wleń, tel. 075/713-60-93 po godz. 21 
PRZEKAŹNIKI CZASOWE RTS 61. styczniki, odłączniki

OZK-600A, 1000A, 1500A. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-80-89
PUNKTY KONKURSOWE PEPSI I COCA-COLA -1 zł/20 szt. 
Wrocław, tel. 0608/16-52-81
O SKÓRY Z NUTRII, LISÓW itp., surowe oraz gar

bowane, skupuję. Kraków, tel. 012/270-43-18, 
0501/24-90-17 82001071

SKRZYNKI PLASTIKOWE na grzyby. Zielona Góra, tel. 
068/327-31-84
O SKUPUJEMY ZŁOM STALOWY, ŻELIWNY oraz 

metali kolorowch, gotówka „od ręki”, płacimy naj
więcej, odbieramy własnym transportem. Każda 
ilość., tel. 0607/32-97-77 02026131 

STYCZNIKI ID, IDX różne typy. Nysa, tel. 077/433-76-07 
WĘZĘ STRAŻACKIE. Strzeszów, gm. Wisznia Mała. tel. 
071/312-82-10
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CROSS lub Magnum, gra
natowy w kratkę - do 500 zł. Brzeg, tel. 077/411-38-71 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP duży, akumulatorowy, nie 
zniszczony do 400 zł. Świdnica, tel. 0608/57-85-83 
O ZŁOM STALOWY I METALI KOLOROWYCH, ka

bli, silników, transformatorów i spawarek. Zapra
szamy do stałej współpracy. PHU „DUAL”, tel. 
0607/38-85-21 01031611

RÓŻNE
O „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek - sku
pujemy, oferujemy wysokie cenyl Również wiór 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płat
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81012021

AUTOMAT ZAROBKOWY stojący, gra video, • 1.500 zł. Lu
bin, tel. 0601/76-06-54
AUTOMAT ZAROBKOWY typ Poker, barowy, nakręcany klu- * 
czykiem, fabrycznie nowy, • 1.950 zł. Nowa Sól, tel. 
0501/60-86-56.0502/40-33-23 
AUTOMAT ZAROBKOWY do gier zręcznościowych, flipper 
jocker, z 89 r„ sprawny, -1.100 zł. Wrocław, tel. 339-85-60, 
0605/51-94-24
AUTOMAT ZAROBKOWY fliper, f-my Wiliams, 89 r. - 800 zł 
lub zamienię na owocówkę. Wrocław, tel. 071/787-96-12, 
0502/86-07-46
AUTOMAT ZAROBKOWY ftipery, football, firmy Capcom, 
1996 r. - 2.000 zł, Shadow. 1993 r. • 1.800 zł. Huricane, 1993 
r. -1.800 zł i inne. Wrocław, tel. 0501/98-53-46 
AUTOMAT ZAROBKOWY .owocówka* -1.500 zł lub wydzier
żawię. Wrocław, tel. 071/373-90-50.0501/62-47-04 
AUTOMAT ZAROBKOWY FLIPER. 1993 r. .Zabójcza Broń 
3’. -1.900 zł. Żary, tel. 068/375-93-61,0603/23-82-60 
AUTOMATY ZAROBKOWE flipery: High Speed-Williams, 
1987 r. oraz Big Guns-Williams, 1987 r., na monety 1 zł - 700 
zł/szL Stronie SI., tel. 0601/42-14-76 
AUTOSYSTEM DAEWOO wpłacone 16 rat po 435 zł, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/27-34-34 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wartość 8.000 zł, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/373-51-73 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 23 raty, - 9.200 zł. Kamien
na Góra. tel. 075/744-41-15
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 400 zł • 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-79-42
AUTOSYSTEM DAEWOO NUBIRA wpłacone 18 rat ♦ przed
płata, wartość 8.000 zł, sprzedam za 6.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0503/90-76-49
AUTOTAK FIAT PALIO z możliwością zmiany na Fiata Pun
to, 36 rat + ostatnia rata, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-67-76
BECIK DO CHRZTU atłasowy + ubranko, • 65 zł. Wrocław, 
tel. 321-73-46
BECIK DO CHRZTU - 35 zł, ubranka niemowlęce - 30 zł. 
Zdzieszowice, tel. 077/484-73-67 
BECZKA METALOWA poj. 7.000 I, zamontowana na przy
czepie, pompa wodna, • 2.000 zł. Okmiany, tel. 076/817-73-06 
wieczorem
BECZKA METALOWA 20001, - 400 zł. Siedliska 9, gm. Mił
kowice, tel. 076/887-14-06
BECZKI BLASZANE 200 litrów, z deklami - 25 zł/szt. Gnie
chowice, tel. 071/316-87-87
BECZKI METALOWE czyste, poj. 1201, zamykane. • 13 zł/szt. 
Oława. tel. 071/313-19-72
BECZKI METALOWE 200 I - 20 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
BECZKI METALOWE 601 -10 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65 
po godz. 15
BECZKI PLASTIKOWE 1601.150 szt. • 7 zł/szt. Miękinia, tel. 
0605/36-00-51
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew*, zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
BILET NA KONCERT KAYAH Warszawa, Piła, Żywiec, moż
liwość sfotografowania się razem z Kayah -100 zł, plakat z 
autografem - 50 zł. Wrocław, tel. 782-69-80 
BILET NA KONCERT DEPECHE MODE 1 szt., w Berline. 5 
września 2001 roku, - 200 zł. Wrocław, tel. 0605/45̂ 56-95 
BRYCZKA KONNA, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-88-21
0  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

BUTY DAMSKIE ze skóry, nowe, czarne, miękka, wyprofilo
wana podeszwa, rozmiar 41. dla starszej osoby. - 20 zł. Wro
cław. tel. 071/372-56-35,0602/88-29-54 
BUTY DAMSKIE sandały - 8 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-90, 
0606/52-56-03
BUTY DZIECIĘCE: adidasy ze światełkami, sandały, moka
syny, rozmiar 21-23, cena - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-41-25
CHODZIK DZIECIĘCY CHICCO - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
CHODZIK DZIECIĘCY. - 45 zł. Wrocław, tel. 071/787-97-94 
CZASOPISMA EROTYCZNE z 2Ó01 r. - 2 zł. z płytą CD-ROM
1 DVD - 4 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
CZASOPISMO „AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA* - 80 gr/szt. 
Wrocław, tel. 0608/84-61-27
CZASOPISMO „EASY PC" numery od 1 do 46, w 2 segrega
torach, stan idealny • 40 zł lub zamienię na sprzęt kompute
rowy. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
CZASOPISMO „EASY PC” 72 nr, -160 zł. Wrocław, tel. 
341-88-21
CZASOPISMO „FACTOR X” 64 numery (komplet), kaseta 
VHS, Polskie UFO*, -100 zł. Wrocław, tel. 071/788-67-55 
CZASOPISMO „MOTOR” tygodniki. 1983-1986 r., 250 szt. • 
60 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 '
CZASOPISMO „PRZEGLĄD READER’S DIGEST. .Przegląd 
Reader’s Digest*. z 1996 r. i inne - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/349-45-98
DIODY PROSTOWNIKOWE 200 A i radiatory, - 25 zł. Wro
cław, tel. 0606/73-75-45

DIODY PROSTOWNIKOWE 300 A -15 zł/szt. Wołów. tel. 
071/389-37-50
DRABINY SZNUROWE prod. polskiej, nowe i używane, 20 i 
15 mb, - 450 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-38-94 
DRES z nadrukiem MKS Juvenia Wrocław, czerwono-biały, 
rozmiar M, -100 zł. Wrocław, tel. 071/373-98-64 
DRES firmowy, -120 zł. Wrocław, tel. 0608/26-51-89 
DREWNO KOMINKOWE - 110 zł/m3. Jordanów Śl., tel. 
0603/40-27-41
DREWNO KOMINKOWE dąb, brzoza, cena - 85 zł/m3. Le
gnica, tel. 076/854-78-45
DREWNO KOMINKOWE - 50 zł/m3 + transport. Wałbrzych, 
tel. 074/880-10*94 .
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3. transport gratis. Miro
sław Pasieka, Wrocław, ul. Dólnobrzeska 61 c/1, tel. 
071/349-21-69
DREZYNA DL2 dwuosobowa, ż lat 60., na silnik motocyklo
wy, dla hobbysty, rozstaw kół 1.435, • 700 zł. Chocianów, tel. 
076/818-42-53
DZWONEK bezprzewodowy, - 75 .zł. Wrocław, tel. 
071/372-99-56
ENCYKLOPEDIA PWN 13 tomów - 250 zł. Legnica, tel. 
076/862-49-24
FAJKA EGIPSKA szklany dzban, konstrukcja metalowa, wys. 
65 cm, - 450 zł lub zamienię na telefon GSM, w tej cenie. 
Lubin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
FARTUCH SPAWALNICZY • 35 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
FRAK "Sunset Siuts", czarny, rozm. 176/112/98. - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 0606/80-93-98
GARNITUR ŚLUBNY, biały, z czarnymi dodatkami. 180786 - 
200 zł. Gromadka, tel. 076/817-29-00 
GARSONKt DAMSKIE 2,3-częściowe, różne kolory i rozmia
ry, modele z 2000 i 2001 r., ceny -110-150 zl. Wrocław, tel. 
071/353-51-96
GAŚNICA śniegowa, 6 kg, pełna, nowa, można używać do 
Migomaga + 2 proszkowe - 60 zł. Lubin, tel. 076/846-56-82 
GUZIKI Z MUNDURÓW belgijskich, francuskich, ok. 30 szl. -
1.50 zł/szt. Świerzawa, tel. 0606/22-04-18 
HUŚTAWKA + nosidełko - 80 zl. Wrocław, tel. 0609/17-14-02 
HUŚTAWKA POKOJOWA składana, stojąca, slan b. dobry - 
50 zl. Lubin. tel. 0608/03-52-36

H U R T O W A  S P R Z E D A Ż  
ODZIEŻ UŻYWANA 

SUPERSORTMK LETNI lub ZIMOWY 
cena 1 kg -  8  zł + VAT §

Głogów, tel. 076/833 42 96 5 
0-602 274 502, 0-502 360 832 %

HUŚTAWKA POKOJOWA GRACO nakręcana korbką - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
KALKULATOR NAUKOWY KARCĘ KC107,56 funkcji, nowy. 
w pudełku, instr. w jęz. polskim, • 40 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-13-23
KASETON REKLAMOWY aluminiowy, podświetlany, 130x100 
cm, - 300 zł. Świdnica, tel. 074/852-15-22,0602/28-32-80 
KASK OCHRONNY na rower, łyżworolki, dla dziewczynki, 
wiek 8-12 lat, stan b. dobry, różowy - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/364-51-31
KLOCKI LEGO 2 kg, -160 zł. Świdnica, tel. 0602/77-86-57 
KLOCKI LEGO różne, -10 zł. Wrocław, tel. 071/341-88-21 
KLOCKI LEGO, PLAYMOBIL serie Turtles, Transfomers, Dino 
Raiders, gry, elektr. klawiatura dla dzieci do muzyki, pluszo
we zabawki, resoraki i inne zagraniczne dla dzieci od 3-15 
lat, w języku angielskim i niemieckim, stan idealny. Wrocław, 
tel. 071/343-66-26
KOLEJKA ELEKTRYCZNA TT i HO. -1.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-73-15 do godz. 20
KOLA DREWNIANE • 50 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/734-77-80

Plerw aza firm a w  Polsce, realizu jąca kom pleksow a  
usługi ś lubne w  system ie  ratalnym  np. 
strojenie kościołów, gra na skrzypcach Ave Maria, 

restauracje.podróże poślubne-Włochy od 512 zł.l wlełe Innych usług.
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KONTENER ALUMINIOWY wym. 4.6 x 2.3 x 2.3 m, drzwi tyl
ne i boczne, stan idealny, nadaje się do busa, - 3.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-45-58
KONTENER ALUMINIOWY izoterma, wym. 220 x 200 x 450, 
boczne drzwi. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
KONTENER ALUMINIOWY, 1997 r. dł. 4.5 m, szer. 2.20 m. 
lekko uszkodzony, - 1.700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0602/76-26-94
KONTENER MAGAZYNOWY 20-stopowy, dł. 6 m, stan do
bry. - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0603/13-91-01 
KONTENER METALOWY nadaje się na budowę, • 500 zł. 
Wrocław, tel'. 071/32245-89
KONTENER BIUROWY, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-26-58
KONTENER SANITARNY, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-26-58
KONTENER UŻYTKOWY pow. 30 m2, 2 pokoje, przedsio
nek, toaleta, instalacja elektryczna i telefoniczna, ogrzewa
nie elektryczne, • 16.500 zł. Legnica, tel. 0601/99-31-03 
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód lub mleko 
- 50 zł/szt. Wrocław, tel. 357-10-93 
KOPERTY białe, 7.500 szt, -170 zł. Lubin, tel. 076/846-36-68 
po godz. 18. 0607/45-56-53
KORYTA PONIEMIECKIE nadają się jako dekoracja do ogro
du. 5 szt. - 250 zł/szt. Lądek Zdrój, tel. 074/814-82-07 
KOTŁY KWASOODPORNE fi 70 cm. głębokość 50 cm z po- 
dwójnąi pojedynczą ścianą-250 z, zbiornik aluminiowy 1000 
I, waga-150 kg • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
KOTWICA BARKOWA 2-ramienna, ramiona ruchome, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/321-96-91 po godz. 16 
KRZESEŁKO DZIECIĘCE do karmienia, firmy Graco, • 90 zł. 
Wrocław, tel. 071/35341-25
KSIĄŻKA pisana po niemiecku gotykiem, 1911 r. -15 zł. Świe
rzawa, tel. 0606/22-04-18
KSIĄŻKA .Podróże w Świecie znaczków", 450 stron, ilustro
wana, • 40 zł. Wrocław, tel. 0605/09-11-84 
KSIĄŻKI .Poradnik masażu erot.* • 75 zł, .Album malarstwa - 
Renoir*, opis w jęz. niemieckim - 95 zł, .Album budownictwa 
drewnianego" Ossolineum - 85 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 
KSIĄŻKI .Poradnik ślusarza narzędziowego, wzorcarza" • 45 
zł, .Rysunek zawodowy wyrobów artystycznych" * 115 zł, 
.Mały poradnik mechanika", 2 tomy - 55 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93 w godz.7-9,18-23 
KSIĄŻKI opracowania, streszczenia, stan b. dobry, z różnych 
przedmiotów - 5 zł/szt. Nysa, tel. 077/431-08-90 po godz. 19

KSIĄŻKI z 1926 r., z utworami Wagnera, Bethowena, flacha, 
nuty -10 zł/szt. Oleśnica, tel. 0502/87-56-96 
KSIĄŻKI .Ilustrowana biblia dla młodzieży"/ 50 zł, .Ilustro
wany wielki atlas świata* • 50 zł, kbrty do tarota + 2 książki - 
50 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-46 
KSIĄŻKI SZKOLNE do liceum, stan. b. dobry, ok. 5 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/342-29-14
KSIĄŻKI I KASETY z bajkami dla dzieci, od lat 3-15, w języ
ku polskim, niemieckim i angielskim, serie książek popular
no-naukowych, słowniki angielskie, niemieckie, francuskie, 
włoskie, hiszpańskie, podręczne i duże, lektury, książki me
dyczne i komputerowe, w cenie od 8 zł. Wrocław, tel. 
071/343-66-26
O KURNIK prod. czeskiej, aluminiowy, ocieplany 

wełną mineralną. Pow. 1000 m2, szer. 12 m, dług. 
96 m, wys. wjazdu 2.80 m, dach 2-spadowy, 
szczyt 4.50 m. Cena 75 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/364-46-21,0601/89-93-14 01032691

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO , książki, kasety, testy, w 
częściach lub w całości -1.000 zł., tel. 0502/17-67-85 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO .SITA" podstawowy i śred- 
niozaawansowany, dodatkowo język niemiecki, gwarancja, - 
900 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0504/84-51-34 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ESKK podstawowy, z ka
setami, • 250 zł. Polkowice, tel. 0608/67-51-05 
KURTKA GORETEX plamy maskujące, czarne ramiona, 
przedłużany tył, rozmiar M, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-60-04
KURTKA SKÓRZANA, męska, rozm. 50, zapinana na zamek, 
prosty krój, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/365-76-01, 
0502/29-95-68
KURTKA SKÓRZANA nowa, damska, typ ramoneska, rozm.
52 - 200 zł. Zielona Góra, tel. 0602/46-87-52
LAMPY ELEKTRONOWE EL-34 - 25 zł/szt., przekaźniki - 0.3
zł/szt.. kubkowe rdzenie ferrytowe AL400, prod. Siemens,
Polfer - 0.8 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/31-99-88
LAMPY JARZENIOWE 2 x 20 W - 5 zł/szt. Dzierżoniów, tel.
074/833-01-98 po godz. 19
LAMPY JARZENIOWE z kloszem, 2 x 40 W - 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12
LEŻACZEK-BUJACZEK DLA DZIECKA stan dobry - 50 zł 
oraz śpiworek ocieplany, do wózka, niebieski - 30 zł. Wro
cław, tel. 071/783-89-91
LINA STALOWA fi 8-18, • 3 zł/kg. Krotoszyn, tel. 
0602/83-17-51
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze biało-czer
wonym, adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-1940 
ŁABĘDZIE SZKLANE (3.000 szt.) -1 zł/szt. Nowe Czaple, 
tel. 0606/38-62-54
ŁAŃCUSZEK ZŁOTY próba 333, waga 80 g, modny splot 
(blaszki), • 2.100 zł lub zamienię na telefon komórkowy, z 
dopłatą RM z dopłatą. Zielona Góra, tel. 0502/62-89-25 
ŁOPATKI WOJSKOWE oraz siekiery firmowe - 20-55 zł. Wro
cław, tel. 071/362-65-93,0605/76-57-97 
ŁÓŻECZKO-KOŁYSKA drewniane, • 70 zł. Wrocław, tel. 
071/78445-78
MAKULATURA BELOWANA. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-76-12 do godz. 15,074/810-53-62 po godz. 17 

. MILITARIA: menażka, manierka, ładownica, łopatka wojsko
wa, kombinezon .OP1", chlebak wojskowy, kurtka moro, nie
zbędnik, telefon połowy, łącznica połowa, rękawice, szelki, 
pasy skórzane, czapki, plecak wojskowy, nowe, w cenie 540 
zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
MIOTŁY BRZOZOWE ok. 200 sztuk - 4 zł/szt. Gęsice, gm. 
Domaniów, woj. wrocławskie, tel. 071/302-7346 
MOSIĄDZ w wałkach sześciokątnych, 32 mm, ok. 100 kg, - 
11 zł/kg. Kamienna Góra, tel. 075/744-51-30,0605/42-36-39 
NAGROBEK GRANITOWY z granitu Strzegom, z ciemną ta
blicą* od 1500 zł. Strzegom, tel. 074/855-30-47.855-68-04 
NAGROBKI GRANITOWE z ciemną tablicią, litery, montaż i 
transport - od 1.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-82-53 
NAMIOT HANDLOWY atrakcyjny wygląd, 2x3 m, kpi., fabrycz
nie nowy. - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-63-29, 
0602/33-66-42
NIANIA ELEKTRONICZNA podsłuch do pokoju dziecka, za
sięg 200 m + pozytywka firmy Tefal -150 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22.0503/94-25-12 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE do 10 kg, z budką wkładka dla 
noworodka, z funkcją fotelika samochodowego -150 zł. Wro
cław. tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
OBRAZY OLEJNE o różnej tematyce, współczesne,.również 
na zamówienie - od 200 do 400 zł/szt. Wrocław, tef. 
0503/86-46-44
ODZIEŻ UŻYWANA z Niemiec i USA, rozm. 3844, damska • 
od 5 do 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/34249-14 .
ODZIEŻ UŻYWANA z niemiec - 3.5 zł/kg. Wrocław, tel. 
0600/3843-14
ODZIEŻ WOJSKOWA US ARMY: bluza .Woodland". rozm. 
S/M/L, od 35 zł, -.Pustynna Burza" od 50 zł, spodnie .Wo
odland, rozm. S/M/L, od 50 zł, plecak Alice -170 zł, manierka 
- 35 zł, ładownica M-16 - 30 zł, szelki .Y" - 40 zł, torba .Ca- 
gro* - 40 zł, czapki .Woodland* - 30 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
O OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, tel. 076/85648-66, 0604/16-17-18 
84014771

OPAKOWANIA SZKLANE niesortowane, na wagę. cena 0,10 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-53-62-po godz. 17. 
074/815-76-12 do godz. 15.0603/46-09-74 
PAPIER FALISTY w belach, cena 400 zł/całość. Jawor, tel. 
076/870-65-50,0606/19-10-59 
PARALIZATOR ELEKTRYCZNY pocket spezial military,
250.000 V, dł, 25 cm, zasilanie 2 x 9 V, produkcja niem. RFN 
• 300 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74 
PIELUCHOMAJTKI rozm. M, do 75 kg, 16 opakowań po 10 
szt, -12 zł /opakowanie. Wrocław, tel. 071/338-36-23 
PIELUCHY jednorazowe, dla chłopców i dziewczynek - od 47 
gr, dostawa do domu. Wrocław, tel. 071/325̂ 06-34 
PIELUCHY LIBERO od 5 do 8 kg, 110 szt. - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0602/65-51-89
PIERŚCIONEK Z BRYLANTEM 0,3 karata, białe złoto, czy
stej wody, szlif Amstad, wyceniony w 98r na 1600 zł. Lewin 
Kłodzki, tel. 074/869-81-37

PISTOLET GAZOWY RECK AGENT 9 mm, 5-strzałowy. bę
benkowy, niklowany + kabura i naboje, - 600 zł lub zamienię 
na telefon komórkowy. Jelenia Góra, teł. 0608/84-90-36 
PLAN „WYSTAWEK” cały rok, 160 miast, sprawdzone ter
miny, - 50 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
PLAN „WYSTAWEK” w Niemczech oraz spis punktów tan
kowania gazu LPG, - 50 zł. Nowa Sól, tel. 068/355-53-10, 
0608/07-90-16
PLAN „WYSTAWEK” w Niemczech, aktualne, sprawdzone, 
mapki - 30 zł lub zamienię na inne, aktualne. Prochowice, tel. 
076/858-40-65,0608/53-22-16 
PŁASZCZ FIRMY ZARA wiosenno-jesienny, przywieziony z 
Francji, rozmiar 38, futrzany konierz. modny krój, - 290 zł. 
Wrocław, tel. 0607/18-20-20
PŁASZCZ MĘSKI prochowiec, jasny, nowy, modny fason, 
rozmiar 56-58, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/373-98-64 
PODKŁADKI POD TROFEA MYŚLIWSKIE z lipowego drew
na, ręcznie rzeźbione, różne wzory i rozmiary - 50 zł/szt. Lwó
wek Śląski, tel. 075/78241-94 
PODKŁADY KOLEJOWE z demontażu, drewniane - 5 zł/szt. 
Szprotawa, tel. 0601/37-67-67 
POJEMNIKI PLASTIKOWE na płyny, 1.5001 - 900 zł, 2.0001 
• 1.100 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
POROŻE JELENIA 5 szt, - 2.000 zł. Lubachów, teł. 
074/850-96-51
POROŻE JELENIA, - 350 zł. Oława, teł. 071/313-78-34 
POROŻE JELENIA zbiór, - 3.000 zł. Opole, tel. 077/460-81-53 
POROŻE JELENIA duże, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/353-60-64 
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW kolizji samochodów na skrzyżo
waniu M. C. Skłodowskiej - PI. Grunwaldzki, w dniu 1.06.2001 
o godz. 18.10, kremowa TAXI. Wrocław, tel. 348-50-06. 
0601/76-37-32
POZNAM PANA, który pomógłby finansowo, mam 38 lat, 160 
cm wzrostu, 63 kg wagi. Nowe Czaple, tel. 0606/38-62-54 
POZNAM PANIĄ w stanie wolnym, w celu matrymonialnym, 
może być z dzieckiem, w wieku 35-40 lat. Wymagana znajo
mość jvniemieckiego. Michael Preuss, Bremen 28197. Much- 
tinger Str. 42, Niemcy
POZNAM PANIĄ w wieku do 32 lat, uczciwą, bez nałogów, 
jestem nieśmiałym kawalerem, posiadam mieszkanie i samo
chód. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
PRACA DYPLOMOWA lub magisterska, • 800 zł. Brzeg, tel. 
077/411 -12-81.0604/61-34-94 
PRACA DYPLOMOWA z zakresu finansów. - 800 zł. Wro
cław. tel. 0601/8740-97
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ. jestem poważnie chory, 
mam niską rentę, nr BZ O/Wrocław 272 41 55.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ wraz z mężem wychowu
jemy 2 synów w wieku 9 i 3 lata. ma zespół wad wrodzonych, 
takie dziecko rodzi się jedno na milion, mąż nawet oddał ner
kę, Bank Śląski O/Opole 10501504-2248112357, z góry dzię
kuję, tel. 0609/36-92-86 grzecznościowy 
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 K.B. SA O/Leszno 
15001517-101510076586, dziękuję. Leszno, tel. 
065/520-69-36
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na operację plastyczną 
mojej 4-letniej córeczki, która uległa ciężkiemu poparzeniu, 
potrzebujemy wsparcia finansowego, liczymy na zrozumie
nie i pomoc ludzi dobrej woli, nr konta: Bank Zachodni Ole
śnica 4405 4710 0489 5708. Oleśnica 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie Wrocław - 
Trzebnica - Poznań, cena 120 zł/miesiąc. Ligota Piękna, tel. 
071/312-46-50
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ na trasie Szklarska Po- 
ręba-Karpacz - 500 zł/mies. Podgórzyn, tel. 075/762-12-21 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ i na budynek, przy tra
sie Legnica-Lubin. Rzeszotary, tel. 076/857-04-69, 
0600/65-9041
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA POSESJĘ przy głównej drodze 
Jawor-Prochowice. Piotrówek, tel. 0604/97-84-05 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY przebieg 
ok. 4 tys. km/miesiąc.., tel. 0502/04-60-92 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD (biały bus). Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-25-29.0605/66-00-59 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD DAF 45. biały konte
ner, dł. 7.2 m, wys. 2.5 m, za kupno kabiny sypialnej, w cenie
6.000 zł. Wrocław, tel. 0604/40-70-99 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD TAXI. Wrocław, tel. 
071/348-50-06,0601/76-37-32 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Truck. Wro
cław. tej. 0503/93-19-04
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD. Wrocław, tel. 
0606/64-71-88
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD POLONEZ CARO,
1995 r. atrakcyjny wygląd, przebieg ponad 2.000 km/mies.
Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77
RAKIETNICA prod. niemieckiej, do oświetlania pola walki, -
170 zł. Świerzawa, tel. 0606/22-04-18
RAPIDOGRAF ROTRING 4 szt, - 280 zł. Wrocław, tel.
0601/50-17-33
RURKI MOSIĘŻNE fo 8 x 1; i fi 6 x 1. ok. 200 kg -15 zł/kg. 
Wałbrzych, tel. 074/85042-59 po godz. 18 
SANDAŁKI nr 24, - 20 zł. Wrocław, tel. 071/353-54-13 
SIATKA MASKUJĄCA wojskowa duża, nowa, • 350 zł., tel. 
074/832-09-73,0605/45-53-61 
SKRZYNIA ŁADUNKOWA aluminiowa, dł. 6,50, szer. 2,40, 
na 15 europalet, bez plandeki i stelaża • 1.200 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-18-87.0601/76-65-34 
SKRZYNKI UNIWERSALNE nowe. cena 2 zł/szt. Szczytni- 
ca, tel. 076/818-96-47
SŁOIKI zakręcane, 20 tys. szt. - 20 gr/szt. Miękinia, teł. 
0605/36-00-51
SPODNIE CIĄŻOWE stan idealny. - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/787-39-99
SPODNIE DAMSKIE REPLAY nowe, czarne, zapinane na
guziki, obwód w pasie 82 cm, - 50 zł. Wrocław, tel.
071/372-56-35,0602/88-29-54
SPODNIE DŻINSOWE .ogrodniczki’ , ciążowe, na wzrost
158-160 cm. - 60 zł. Wrocław, te!. 071/787-97-94
SPODNIE LEE oryginalne, rozmiar w pasie 76 cm. - 90 zł.
Wrocław, tel. 0607/18-20-26
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STADION DMUCHANY duży, do zabawy, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0609/17-14-02 k.
SUKIENECZKA DO CHRZTU z czapeczką, dla dziewczynki, 
wzrost 68-74 - 50 zł. Kąty Wr., tel. 071/316-65-52 
SUKIENKA DO CHRZTU + kapelusz z atłasu, rozmiar 74 - 
50 zł. Wrocław, tel. 0609/51-24-25 
SUKIENKA DO TAŃCÓW TOWARZYSKICH standardowych. 

. klasa A, D, wzrost 160 cm, żółta z czarnymi wykończeniami, 
pokrowiec, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-61 
SUKIENKA KOMUNIJNA + dodatki (wianek, torebka, buty i 
inne). -100 zł. Strzelin, tel. 071/392-25-20 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z trenem, dł. 1,5 m, z Francji, roz
miar 36, krótkie rękawy, tył bogato zdobiony, - 800 zł. Bole
sławiec, tel. 0600/85-94-98
SUKNIA ŚLUBNA, firmowa, rozm. 36/38, prosta, gorset, rę
kaw 3/4, - 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-76-58 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38, bez rękawa, góra dopa
sowana, dół szeroki z klinów, z tyłu haftowana wstawka z tiu
lu, welon gratis, po czyszczeniu, gustowna, dla osoby wyso
kiej (ok. 170 cm), - 700 zł. Gostyń, tel. 065/572-30-44 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36/170, stan b. dobry, góra w formie 
gorsetu, rękawki opuszczane ną ramiona, na halce, czysz
czona, dół z muślinu, ozdobiona malutkimi czerwonymi róża
mi, śnieżna biel - 700 zł. Góra, tel. 0603/10-74-07 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z szantungu, firmy Cymbeline, dopi
nane rękawki, rozm. 38, koło + dodatki, • 300 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0606/97-94-10
SUKNIA ŚLUBNA włoska, oryginalny wzór, dół zsatyny, krótki 
rękaw, rozmiar 36/38, na wysoką, szczupłą osobę, - 600 zł. 
Legnica, tel. 0604/40-56-33,0601/84-68-26 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z salonu La Mirage, rozm. 38, wzrost 
168 cm, krótki rękaw, z podpinanym trenem, stan idealny, atła
sowa, koronki, margaretki, - 1.000 zł. Legnica, tel. 
0606/80-93-98
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, śnieżnobiała, krótki rękaw, ra
miona i talia zdobione maymi różyczkami, góra z gipiury, dó 
gadki na sześciu halkach, bardzo elegancka, kupiona w skle
pie, stan idealny, dodatki, - 650 zł. Legnica, tel. 076/856-33̂ 48, 
076/862-00-37
SUKNIA ŚLUBNA model francuski, rozmiar 38/40, + pele
rynka, welon, rękawiczki, stroik, • 600 zł. Legnica, tel. 
076/722-34-81
SUKNIA ŚLUBNA + bolerko, z żakardu rpómatowej satyny 
(niemnąca), fason francuski, elegancka, bez zdobień, rozmiar 
38-40, po czyszczeniu, - 500 zł. Lubin, tel. 076/722-67-37, 
0605/52-18-43
SUKNIA ŚLUBNA, długa, szantung, gorset na ramiączkach, 
białe róże z zielonymi listkami, dół marszczony, szeroki, pod
pinany różami, rozm. 40, - 400 zł. Oleśnica, tel. 071/798-17-57 
SUKNIA ŚLUBNA biała, góra haftowana, dół gładki, na kole, 
rozmiar 40, na wzrost 164 cm, - 200 zł/Pawłowice, tel. 
074/816-00-34
SUKNIA ŚLUBNA z atłasu, bogato zdobiona, na kole, po
czyszczeniu (w sklepie 1800 zł), cena, -450 zł. Pieszyce, Woj.
Wałbrzyskie, tel. 0607/54-66-20 -
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 40/44, na wzrost 176 cm, welon,
stan idealny, - 400 zł. Strzegom, teł,- 074/855-72-26.
0606/32-06-40
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36, na ramiączkach, z dodatkami, 
b. ładna, możliwość poszerzenia, dla zainteresowanych moż
liwość wysłania zdjęć na e-mail, cena sklepowa 1.300 zł, - 
600 zł. Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 .
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38-40, wzrost 166, biała, z krótkim 
rękawem, bardzo ładna, elegancka, nie zniszczona, po czysz
czeniu, cena 350 zł. Wrocław, tel. 785-06-29 
SUKNIA ŚLUBNA biała, długa, na kole, opuszczane ramio
na, z różyczkami i zielonymi listkami, czyszczona, peleryna z 
.misia'', stroik do włosów + różyczki, odpinany tren, rękawiczki, 
mucha, - 450 z\. Wrocław, tel. 071/329-69-94 
SUKNIA ŚLUBNA śnieżnobiała, atłasowa, na kole, krótki rę
kaw, rozmiar 38, na wzrost 170 cm, b. oryginalny model + 
dodatki, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/350-04-60 
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline - France, nowa, sznurowana z 
tyłu, dół z gipiury, b. elegancka, skromna, rozm. 38/40, na 
wzrost 168 cm, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/31-63-52 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozm* 38-40, na wzrost 164 cm, gor
set wiązany z tyłu, odkryte ramiona, delikatnie wyszywany, 
bolerko z rękawem 3/4, spódnica gładka, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-51-96
SUKNIA ŚLUBNA włoska, rozmiar 174/86/67, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0606/59-81-85
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, odpinany tren, raz używana, 
góra - wiązany gorset z gipiury, opuszczane ramiona, dół z 
szantungu na kole, ozdobne łososiowe różyczki, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0607/14-95-24
SUKNIA ŚLUBNA CYMBELINE, wzrost 17Ó cm, rozm. 38, 
rękaw 3/4, sznurowana ńa piecach, duży dekolt, na kole, 
welon, buty -1.300 zł. Wrocław, tej. 071/788-27-27 
SUKNIA ŚLUBNA ecru, z francuskiego sklepu, wzrost 170, 
rozm. 38+buty rozm. 39 - 500 zł. Wrocław, tel. 071/355-98-03 
po godz.18
SUKNIA ŚLUBNA biała, na kole, rozmiar 38-40, na wzrost 
165 cm, z krótkim rękawem, góra z gipiury, dół z atłasu z tiu
lem, skromna, elegancka, wyprana, dodatki gratis • 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-46-53 po godz. 17 
SUKNIA ŚLUBNA, grafitowe dodatki, rozmiar 38-40, raz uży
wana, z salonu, welon, rękawiczki, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/357-02-25
SUKNIA ŚLUBNA, krótki rękaw, góra z gipiury, rozm. 40/42, 
na wzrost 170 cm, b. ładna, welon, rękawiczki, stan idealny, - 
280 zł. Złotoryja, tel. 076/878-73-80.0503/65-14-29 
SZKŁO opakowania szklane, różne, nie sortowane, na wagę, 
cena 8 gr/kg. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-76-12 do 
godz. 15,0603/46-09-74
SZNUREK bawełniany, około 100 kg, na szpulach, kolor na
turalnej bawełny, drobno pleciony, mocny, nadaje się do rol
nictwa - 80 gr/kg. Wrocław, tel. 071/352-96-90 
ŚRODEK ANTYPRZYCZEPNY DO FORM dla przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, w areozolu, poj. 500 ml, prod. zachod
niej, 22 szt., cena -10 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0605/53-38-41 
TABLICA REKLAMOWA 2-stronna, konstrukcja stalowa, 
wym. 2 x 6 m, przy autostradzie Legnica • Wrocław (słupek 
kilometrowy 121/4 od Legnicy), opłacona na 4 lata (do 
31.12.2005 r.), - 8.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-67-88 
TAŚMA KLEJĄCA przeźroczysta, prod. włoskiej, 100 szt. • 
1.10 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/18-34-76 po godz. 16 
TRANSPORTERY 100 szt., z butelkami po oranżadzie • 4.50 
zł/kpi. Jelenia Góra, tej. 075/742-64-86 
TWORZYWO SZTUCZNE polipropylen wybrakowane kształt
ki, 300 kg -1 zł/kg. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-28 
TWORZYWO SZTUCZNE aglomerat PE bezbarwny, do wtry
skarek i na rozdmuch -1.70 zł/kg. Poniatowice, gm. Oleśni
ca, tel. 071/315-57-63
TWORZYWO SZTUCZNE przemiał, oraz oryginał w ilości ok.
1,5 tony. -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-37 
UBRANKA DZIECIĘCE do 1 roku -1 zł/szt., możliwość wy
syłki. Góreczno, tel. 077/437-16-36 
UBRANKA DZIECIĘCE w wieku 3-5 lak sukienki, spódnicz
ki, spodnie, bluzy, swetry, koszulki, buty, sandały, kurtki i wie
le innych w cenie od 5 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-56-35, 
0602/88-29-54
UBRANKA DZIECIĘCE dla chłopca, rozm. 98-110 cm i dla 
dziewczynki, rozm. 128-146 cm - od 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/357-69-21
UBRANKA DZIECIĘCE do 18 miesiąca, prdd. zachodniej, w 
cenie od 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-41-25

UBRANKA DZIECIĘCE od 0 - 6 mies., obuwieroŻTTt.19-25, 
stan b. dobry - od 2 do 15 zł/sZt. Wrocław, tel! 071/785-97-29 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziecka w wieku od 0 do 4 mie
sięcy, firmowe, stan idealny, w cenie od 20 żł/szt. Wrocław, 
tel. 071/787-39-99
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziecka w wieku od 0 do 6 mie
sięcy, firmowe, stan idealny, w cenie od 10 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 071/784-86-21,0607/69-71*32 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziewczynki w wieku 4-6 lat, let
nia i zimowa, stan b. dobry, w cenie 2-20 zł/szt. Wrodaw, tel. 
071/359-90-22,0501/14-78-67 
UBRANKA DZIECIĘCE 0-2 lata, spodenki, bluzy, body, su
kienki i inne, ceny 3-10 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/353-54-13 
UBRANKA DZIECIĘCE firmowe (Benetton, Endo, Motherca- 
re), 98-116 cm - od 10 zl, buty .Bartek* rozm. 30 i 32, lakierki 
rozm. 28 - od 30 zł. Wrocław, tel. 071/328-10-02, 
0605/43-33-51
UBRANIA MĘSKIE jedwabna, rozmiar L; koszula męska, bia
ła, rozmiar L; marynarka męska w kratkę, rozmiar L; krawaty; 
kurtka skórzana (męska), brązowa, rozmiar L; spodnie mę
skie, bordowe - obwód pasa 84 cm oraz wiele innych - od 5 
zł/szt. Wrodaw, tel. 071/372-56-35,0602/88-29-54 
UBRANKO DO CHRZTU welurowo-atasowe, dla chopca, 
rozm. 86 + budki + stroik do świecy, stan idealny, - 60 zł. 
Legnica, tei. 076/854-06-89
WAGON KOLEJOWY zaadaptowany na domek, z podwoziem 
samojezdnym, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
WAGON MIESZKALNY ogrzewany, pełne wyposażenie, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
WĘŻE PLASTIKOWE 3/4 cala, do zimnej i gorącej wody, w 
odcinkach po 50 m, większa ilość, cena 60 gr/mb. Wrocław, 
tel. 0503/93-44-13
WIRÓWKA DO MIODU - 200 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
WITRYNY BALKONOWI używane- 700 zł/sżi. Górzyn,‘1el. 
0604/11-97-25
WORKI BIG-BAG poj. 1 m3,1200 kg -10 zł/szt. Wrodaw, tel. 
0608/55-76-36
WÓZEK DZIECIĘCY kolor granatowo-pomarańczowy, głęboki 
+ spacerówka, kosz na zakupy pod spodem, siatka, torba na 
rączce, folia przeciwdeszczowa, stan b. dobry. • 1.300 zł. 

. Brzeg Dolny. tel. 0609/16-82-58 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK najnowszy model, nowy, - 450 
zł. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-70-40 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO sportowy, składany, -100 zł. 
Krapkowice, tel. 077/466-51-85 
WÓZEK DZIECIĘCY granatowy, 3-funkcyjny, stan dobry, • 50 
zi. Legnica, tel. 076/854-06-89 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK używany 6 miesięcy, aluminio
wy, głęboki, spacerowy, nosidełko, - 320 zł. Legnica, tel. 
076/854-09-51
WÓZEK DZIECIĘCY nowy, granatowy, -120 zł. Legnica, tel. 
076/854-09-51
WÓZEK DZIECIĘCY .krasnal', granatowy, spacerowy, sztyw
ne nosidełko, przekładana rączka, pokrowiec, kosz na zaku
py, okienko, - 250 zł. Legnica,4el. 076/876-19-09 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO 3-funkcyjny, niebiesko-żółta 
kratka, folia przeciwdeszczowa, skrętne koła, model z 2000 r, 
ze zmianą kierunku jazdy, stan idealny, • 410 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-02; 0605/69-96-37 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK stan b. dobry, głęboki, możli
wość wykorzystania jako nosidełko, biała wyściółka, wózek 
spacerowy, z budą, kolor zielony, - 200 zł. Lubin, tel. 
076/847-30-31
WÓZEK DZIECIĘCY ELMAR 3-funkcyjny, mało używany, śpi
wór, torba. - 370 zł. Lubin, tel. 0605/07-98-35 
WÓZEK DZIECIĘCY Inglesina Cross, granatowy w żółtą krat
kę, buda reg., odpinana z wentylacją siatki, kółka pojedyn
cze, przekł. rączka, reg., pokrowiec na nóżki, koszyk na za
kupy, z szelkami, b. zadbany - 500 z\. Lubin, tel. 
076/847-07-07,076/842-59-23 
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, stan b. dobry, + bujak. - 
250 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0606/55-56-49,071/310-18-59 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK, kosz, profilowana rączka, koła 
terenowe obrotowe, stan b. dobry, -. 250 zł. Oława, tel. 
071/303-01-27 po godz. 16,0607/73-70-07 
WÓZEK DZIECIĘCY ciemnozielony, 3-funkcyjny, stan b. do
bry, parasolka gratis, folia przeciwdeszczowa, -180 zł. Strze
gom, teł. 074/855-04-55
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, kółka pojedyn
cze, terenowe, przekładana rączka, buda, przykrycie, kosz, 
folia przeciwdeszczowa, stan idealny, - 500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-42-92
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK granatowy, spacerowy, głęboki, 
2-funkcyjny, konstrukcji aluminiowej, 1-roczny, stan b. dobry,
- 300 zł. Świdnica, tel. 074/951-48-03
WÓZEK DZIECIĘCY duże koła, najnowszy wzór, rozkładany, 
stan idealny, - 220 zł. Świdnica, teł. 074/852-19-69 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA oryginalny, .cross’, koła 
pompowane, głęboki, z funkcją spacerówki, mało używany, 
stan b. dobry, na gwarancji, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-77-51
WÓZEK DZIECIĘCY CAM prod. włoskiej, 4-funkcyjny (torba, 
kołyska, głęboki, spacerowy), granatowy w biało-zielone wzo
ry, daszek przeciwdeszczowy, torba, stan idealny, • 650 zł. 
Wrodaw, tel. 071/357-04-35,0602/41-88-16 
WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST głęboki i spacerowy, sza
ro-czarny, 2-funkcyjny, torba, folia, gwarancja, stan b. dobry,
- 550 zł. Wrocław, tel. 071/364-24-11
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, granatowy, pokro
wiec na nogi, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, aut. 
składany. - 360 zł. Wrocław, tel. 071/782-99-77.0503/94-51-75 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, materac, śpiwór, - 
280 zł. Wrocław, tel. 336-95-07 
WÓZEK DZIECIĘCY RACO. spacerowy. - 200 zł. Wrodaw, 
tel. 071/321-07-17
WÓZEK DZIECIĘCY RACO spacerowy, zielony, -120 zł. 
Wrodaw, tel. 071/373-74-79
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, rozkładany, z bud
ką, -150 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-57-00 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy w żółtą kratkę, 
kosz na zakupy, torba, model 2000 r., używany przez 8 mie
sięcy, duże, gumowe koła (nie pompowane), stan b. dobry, 
cena sklepowa 850 zl, sprzedam za • 400 zł. Wrodaw, tel. 
071/781-92-72 po godz. 20
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, przednie koła skręt
ne, na amortyzatorach, 2-funkcyjny, stan b. dobry, - 250 zł. 
Wrodaw, tel. 071/327-88-81,0502/94-02-22 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy z wkładką dla niemowlaka, 
pokrowiec na nogi, przekładany uchwyt, parasolka, kosz na 
zakupy, -180 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-31 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK model Lambada, granatowy w 
białe misie, może być dla noworodka, stan idealny, • 350 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/24-92*17
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA MIKO 3-funkcyjny, grana- 
towo-biały, • 500 zł. Wrodaw, tel. 0604/19-98-82 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEREGO prawie nowy, na gwa
rancji, najnowszy wzór, spacerowy z funkcją głębokiego, prze
kładana rączka, torba, • 830 zł oraz nosidełko firmy Bebe 
Confort, na gwarancji • 320 zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
WÓZEK DZIECIĘCY terenowy, 3-funkcyjny, na gwarancji, • 
400 zł. Wrodaw, tel. 071/784-86-21,0607/69-71-32 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, składany, z budką+siatka i

osłona przeciwdeszczowa, stan b. dobry, • 120 zł. Wrodaw, 
tel. 071/346-08-30,0502/23-82-18 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, dla bliźniaków, je
den za drugim, stan b. dobry, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/355-19-60
WÓZEK DZIECIĘCY HAUĆK spacerowy, rozkadany do spa
nia, budka w kolorze wózka, z szybką, pałąk, kosz na Zaku
py, duże koła terenowe, może być dla noworodka, modny, stan 
idealny, elegancki, -180 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 
071/786-49-44
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO BELLE EPOQUE, 2-funkcyj-
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ny, podnoszony zagłówek, torba, atrakcyjny wygląd, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-49-43,0608/30-88-84 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO VOYAGER spacerowy, z bud- 
ką i pałąkiem, ciemnozielony, pasy, rozkładany do spania, 
duże koła (skfętne), kosz na zakupy, osłona na nogi, folia prze
ciwdeszczowa, śpiwór, stan dobry, • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/328-33-10 prosić Dagmarę 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK LASER 3-funkcyjny, granato- 
wo-biały, w drobną kratkę, duże koła (terenowe), kosz na za
kupy, torba, folia przedwdeszczowa, pasy, pokrowiec, stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/328-33-10 prosić Dagma
rę
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN wielofunkcyjny, mało używany, 
żółto-zielony, przekładana rączka, koszyczek, stan b. dobry,
- 280 zł. Wrodaw, tel. 071/350-96-18,0608/46-29-̂ 7 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, koła na resorach, rozkłada
ny do spania, stan dobry, -110 zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
WÓZEK DZIECIĘCY, spacerowy, - 45 zł. Wrocław, tel. 
071/324-14-62 ' . A
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/782-97-09
WÓZEK DZIECIĘCY .ROAN’ 3-funkcyjny’ zielony w kaczusz
ki, - 90 zł. Wrodaw. tel. 071/787-97-94 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy z funkcją głębokiego, gra- 
natowo-żółta kratka, mało używany, zadbany, obrotowe koła, 
przekładana rączka, kosż na żakupy, • 350 zł. Wrodaw, tel. 
071/781̂ 02-78
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, zadbany, na gwarancji, -170
zł. Wrocław, tel. 071/357-31-09
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, fioletowo-różowy, kosz na
zakupy, śpiwór, dodatkowy pokrowiec, przekładana rączka,
stabilny, huśtawka pokojowa gratis, - 250 zł. Wrodaw, tel.
071/387-86-26
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, dla bliźniaków, z 
budką • 390 zł. Wrodaw, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY CAMI spacerowy, z budką, regulacja 
oparcia, przekładana rączka, stan b. dobry • 230 zł. Wrodaw, 
tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
WÓZEK DZIECIĘCY BABY WELT spacerowy, z budką, regu
lacja do leżenia, rączka przekładana, granatowo-czerwony • 
220 zł. Wrocław, tel. 071/357-23-54 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO typ .parasolka'', stan b. dobry
- 80-100 zł. Wrodaw, tel. 071/357-23-54
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, granatowy we wzorki, re
guł. rączka, zadbany, - 200 zł. Zgorzelec, tel. 075/718-22-75 
wewn. 257
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CROSS, 2000 r. duże koła, 
głęboki z funkcją spacerówki, pokrowiec na nogi, lekki, stan 
b. dobry, - 650 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-95-15 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI sprzęt grający, nagłaśniający i 
oświetleniowy, - 6.000 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-61-37 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie i nagłośnienie, kpi., 
mało używane, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wiązów, tel. 
071/393-14-05,0602/30-39-48 
ZABAWKA MOTOREK akumulatorowy, z ładowarką, firmy 
Ignisja, model enduro, doczepiane boczne kółka, - 380 zł. 
Legnica, tel. 0608/16-30-72
ZABAWKA MOTOREK GOKART elektryczny, dla dziecka. 12 
V, szybki, stan dobry, - 350 zł. Międzybórz, teł. 062/785-69-27, 
062/785*66-39
ZABAWKA MOTOREK na akumulator, dla dziecka do 5 lat, - 
290 zł.vWrodaw, tel. 071/783-77-33 
ZABAWKA MOTOREK .Policja*, na akumulator, z ładowar
ką, dla dziecka w wieku od 3 do 5 lat, cena 200 zł, gokart na 
pedały, cena 100 zł. Wrocław, tel. 325-84-69 
ZABAWKA SAMOCHODZIK Jeep Gaucho. żółty, 12 V, 2-biegi 
do przodu i wsteczny, 1 rok eksploatacji • 1.800 zł. Polkowi
ce, tel. 0601/59-39-70
ZAMIENIĘ AUTOMAT ZAROBKOWY (gry) i grę telewizyjną- 
na stół bilardowy. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/03-65-85 
ZAMIENIĘ KONTENER MEBLOWY poj. 32 m3 - na skrzynię 
ładunkową, dł. 5,50 - 5,70 m, w cenie do 1.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/336-11-81 po godz. 21 lub, 0604/11-49-96 
ZAPŁACĘ ZA ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY. Wrocław, 
tel. 0609/39-22-81
ZBIORNIK OCYNKOWANY poj. 2.200 I, cysterna, • 300 zł. 
Wilkowice, tel. 071/316-51-73 , . »
ZBIORNIK PLASTIKOWY na palecie, 10001, transport gratis 
-300zł. „tel.0605/59-58-33
ZBIORNIK PLASTIKOWY 10501, w ochronnej kracie, na pa
lecie euro, wlew duży i zawór spustowy • 200 zi. Śdnawa, tel. 
076/843-66-06
ZBIORNIK STALOWY poj. 25.000 I, - 2.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416̂ 2-61
ZBIORNIK STALOWY poj. 11.5 m3, waga 3.31, grub. 14 mm, 
2x4 m, • 2.500 zł. Nowa Sól, teł. 0606/77-88-99 
ZBIORNIK STALOWY poj. 22;5 m3. waga 51, grub. 14 mm, 
wym. 2.2x6;5 m, - 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 0606/77-88-99 
ZBIORNIK STALOWY na szambo, konserwacja wewn. i 
zewn., poj. 70001, -1.600 zł. Oława, tel. 0603/83-59-46 
ZBIORNIK STALOWY kwasoodpomy, 55 m3, dług. 8m, śred. 
3m, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-38-05 
ZBIORNIK STALOWY jednopłaszczowy, po materiałach pęd
nych, izolowany, stan tech. b. dobry, poj. 20 m3, • 2.500 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-13-43 w godz. 7-15 
ZBIORNIK STALOWY emaliowany, poj. 60 tys. I, na płynne 
artykuły spożywcze, 4 szt. • 8.000 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0607/25-42-02
O ZBIORNIKI STALOWE 15 m3,20 m3,25 m3, zbior

niki K.O., 2,5 m3,3 m3,6 m3,10 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. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AC0232 www.autogielda.com.pl)
ZBIORNIKI STALOWE w kształcie walca. poj. od 7000 do

250001, idealne na szamba • od 1.500 zł do 2.500 zł/szt. Lu
bin, tel. 0502/60-93-39
ZBIORNIKI STALOWE poj. 3.0001, cena - 500 zł/szt. Mal
czyce, tel. 0605/05-44-30,071/317-92-40 
ZBIORNIKI STALOWE 2 szt., mogą być na szambo, 20 m3, 
cena 1.900 zł/śzt. Świdnica, tel. 074/850-56-16 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo, paliwo, od 7 do 60 tys. 
litrów • od 1.000 do 5.000 zł. Wojdeszów, tel. 0502/62-45-46 
ZBIORNIKI STALOWE poj. 15.000 I, na szambo itp., duże 
ilośd • 2.500 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0607/25-42-02 
ZEGAREK złoty, szwajcarski, z bransoletą, waga 64.5 g, -
2.100 zł. Wrodaw, tel. 071/328-75-82 
ZEGAREK ATLANTIC męski, nowy, oryginalny, - 400 zł. Ja- 
worzyna Śl., tel. 074/858-70-40 
ZEGAREK CASIO ATC-1100 kompas, pokazuje kier. w stop
niach, termometr, wysokośdomierz, ciśnieniomierz, wyświe
tlacz graficzny, pokazuje wykresy itp., instrukcja, - 520 zł.' 
Wrodaw. tęl. 0502/36-45-34
ZEGAREK ETERNA MATIC 3000 złoty, 18-karatowy, • 2.000 
zł. Oława, tel. 0602/84-61-29
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄUniwersytetu Wro
cławskiego, na nazwisko Besz Magda.
ŻALUZJE białe, 12 szt. - 10 zł/szt. Kobyla Góra, tel. 
062/731-68-93
ŻALUZJE 375x195 cm, sklepowo - biurowe - 200 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-63-29,0602/33-66-42 
ŻYLETKI TATRA - 0,10 zł/szt. Legnica, tel. 0601/72-11-16

FOTO
APARAT CANON EOS 50 E obiektyw Ultrasonc 28-80, kase
ta na baterie, nowy, - 2.400 zł. „ tel. 0606/31 -78-45 
APARAT CANON EOS 300 , obiektyw Canon 28-105 mm, 
battery pack BP 200, nowy, na gwarancji, instrukcja w jęz. 
polskim, • 1.650 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32 
APARAT CANON EOS 3000 nowy, kupiony w maju, na gwa
rancji, zrobione 2 filmy ♦ obiektyw 28-80 mm, -1.200 zł. Ja
rek, Trzebnica, teł. 071/312-50-23 
APARAT CANON T60 z obiektywem Canon 35-70 mm, zoom 
+ obiektyw Canon 50 mm, - 430 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
APARAT CANON T70 z obiektywem Soligor 28-200 mm, śred. 
72, zoom lub mniejszym, • 550 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm - 1.370 zł; 
Olympus IS-200 - 1.130 zł; .Miju II’, z datownikiem - 560 zł 
oraz Olympus. Super Zoom 700, - 370 zł. Wrocław, tel. 
387-13-75,0606/77-92-47
APARAT CANON EOS 50 E + obiektyw Canon 28-80 mm 
(n), - 2.200 zł. Wrodaw, tel. 0503/0340-47 
APARAT CANON Z 70 W, zoom 28-70 mm, besjshot, samo- 
wyzwalacz, stan dobry, • 450 zł. Wrodaw, tel. 071/346-20-18 
APARAT CANON EOS 50/50 E, 1995 r. stan idealny, instr. po 
polsku • 2.500 zł. Legnica, tel. 0.76/862-49-24 
APARAT FUJI 270 kompaktowy, zoom 35-70 mm, • 200 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/55-33-23
APARAT KODAK ADVANTIX 3 formaty zdjęć, automatic, - 
160 zł. Wrodaw, tel. 071/344-81-35 
APARAT MINOLTA DYNAX 505 SI SUPER + obiektyw Minol
ta 28-80 mm (n), • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/03-00-47 
APARAT MINOLTA DYNAX 500SI 28-70 mm. torba, doku
mentacja, nie używany, stan idealny, • 1.050 zł. „ tel. 
0609/35-10-49
APARAT NIKON F60 nowy, czarny, obiektyw 28-80 D, J. Pol
ska, pudełko, oryg. dokumenty, - 1.500 zł. Kowary, tel. 
075/718-31-29
APARAT NIKON F801 profesjonalny, obiektyw Sigma 28-70, 
nowa dedykowana lampa błyskowa AFZ 2020, auto-manuał 
TTL' z ruchomą głownicą - 1800 zł/kpi. Niemcza, tel. 
074/837-60-93,0605/46-65-65 
APARAT NIKON 801S obiektyw Sigma 75-300 mm, Tokina 
28-80 mm, 1000 mm, telekonwenter Sigma x 2, lampa bły
skowa Nikon SB 24, statyw, literatura, torby, filtry, instr., w 
całośd lub osobno, - 3.100 zi. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
APARAT NIKON F80 z obiektywem Nikkor 28-80D, najnow
szy model, nowy, fabrycznie zapakowany, instrukcja w j. pol
skim, gwarancja 1 rok, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 783-29-14 
APARAT NIKON F-70 obiektwy Nikkor Â  35-80, lampa bły
skowa Unomat, torba, instrukcja, • 1.900 zł, Wrodaw, tel. 
071/342-49-59,0605/40-05-06 
APARAT NIKON F-60,2000 r. obiektyw Sigma 28-80, model 
Aspherical, stan idealny • 1.350 zł, Canon Copact Prima 28N 
- 360 zł. Wrodaw, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
APARAT PANASONIC ZOOM 35-70, - 250 zł. Wrodaw, tel. 
071/342-49-59,0605/40-05-06 
APARAT POLAROID 600 stan b. dobry, -60 zł. Wrocław, tel. 
355-98-31,0602/10-19-33
APARAT ROLLEI PRĘGO 145 Fototechnik, nowy. zoom 
38-145, sterowany mikroprocesorem, snap shot, zdjęda pa
noramiczne, automat, druk daty - 965 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93 w godz.7-9,18-23 
APARAT SMENA 8 stań b. dobry, - 50 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
APARAT ZENIT 122K nowy, obiektyw na bagnet, futerał +
lampa błyskowa, -150 zł. Głogów, tel. 076/834-50-60
APARAT ZENIT EM z futerałem, stan dobry, optyka stan b.
dobry, -110 zł. Opole, tel. 0605/22-53-13
APARAT ZENIT 312 nowy model, - 300 zł. Świebodzice, tel.
0605/68-86-10
APARAT ZENIT 122 obiektywy Pentacon 2.8/135, KC Jena
2.8/35, konwerter x2, lampa na baterie, statyw, całość - 400
zł: Żmigród, tel. 0605/22-90-28
APARAT CYFROWY CASIO QV-10 wyjście AV, komputer, 96
zdjęć, ciekłokrystaliczny wyświetlacz, - 400 zł. Wrocław, tel.
0603/44-38-93
APARAT CYFROWY FUJI FINE PIX 6800 zoom, nowy/ory
ginalnie zapakowany, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63, 
0501/15-50-90 1
APARAT CYFROWY MINOLTA DIMAGE 2300 2,3 min pikse
li, -1.800 zł. Kłodzko, tej. 074/647-64-62,0501/10*98-76 
APARAT CYFROWY ÓLYMPUS C900 camedia digital came
ra, 1,3 min. pixeli 3 x optical zoom, karta smartmedia 16 
MB-3,3 ekran, akumulatorki, instr., ładowarka akumulatoro
wa, zasilacz, pokrowiec oryg.,.wyjśde TV, PC -1.500 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-15-36,0604/89-65-56 
APARAT CYFROWY OLYMPUS 830L kompletne oprogramo
wanie, kable, stan b. dobry, karta smart, zoom 3x1, • 1.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/87-39-64
APARAT CYFROWY SONY G70 3.3 megapikseli, półprofe
sjonalny, kompletne wyposażenie, karta 16 MB, nowy, opro
gramowanie, gwarancja, • 3.000 zł. Wierzbno, gm. Domaniów, 
tel. 0603/91-57-75
APARAT CYFROWY SONY S70 3.3 megapikseli, półprofe
sjonalny, kompletne wyposażenie, karta pamięci 16 MB, nowy, 
oprogramowanie, na gwarancji, - 3.000 zł. Wierzbno, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/91-57-75 
FILTR POLARYZACYJNY średnica 58 mm. - 70 zł. Wrodaw. 
tel. 0600/15-62-75
FOTOLAB COLENTA HSV 60 do obróbki zdjęć i filmów, •
1.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/56-60-09 
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH oraz Smart Media, do 
aparatów cyfrowych - od 200 zł. Wrodaw, tel. 0604/88-52-29

KUPIĘ APARAT LINHOF TECHNIKA obiektyw szerokokątny 
Super Angulon, 6x9. Zielona Góra, tel. 068/320-40-.40 
KUPIĘ APARAT MINOLTA kompaktowy, Riva zoom 125 lub 
Riva zoom 150, do 500 zł. Wrocław, tel. 0600/35-58-07 
KUPIĘ APARAT ZENIT 12xp - 80 zl lub Practica bcc, b100 
lub b200- do 230 zł. Wrodaw. tel. 0600/32-40-92 
KUPIĘ OBIEKTYW szerokokątny, 6x9, do aparatu Linhof. Zie
lona Góra, tel. 068/320-40-40
KUPIĘ OBIEKTYW SUPER ANGULON szerokokątny, 6x9, 
do kamery Linhof Technika. Zielona Góra, tel. 068/320-40-40 
KUPIĘ TELEOBIEKTYW zogniskową500 lub 1000 mm, do 
aparatu Zenit + 2 konwertery. Nowogrodziec, tel. 
0607/70-16-59
LAMPA BŁYSKOWA 220 V - 35 zl. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
LAMPA BŁYSKOWA NIKON SB 24 - 500 zł, Sunpak MZ 440 
AF - 400 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
LAMPA HALOGENOWA TYP 3090 2 x 1000 W, 50 Hz, z 
uchwytem mocującym, stan b. dobry, możliwość wyłczenia 
jednej z żarówek, wentylator, - 100 zł. Piotrowice, tel. 
074/858-10-68
MIKROSKOP 2-okularowy, nowy, stereoskopowy - 600 zł. 
Wrodaw, tel. 071/322-21-13
MIKROSKOP CARL ZEISS JENA profesjonalny, wymienne 
soczewki, stan b. dobry, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0504/97-78-80
MINILAB z wyposażeniem, -17.000 zł lub zamienię na busa 
osobowego. Wrodaw, tel. 071/357-89-85 
MINILAB KONICA 502 3 formaty ♦ paszport, pełne wyposa
żenie, alarm, szyld podświetlany, chemikalia Fuji, - 32.000 zł. 
Lubań, tel. 0608/86-95-78
OBIEKTYW do aparatu Canon E50,28-80 mmt oryginalny, -
399 zł. Wrocław, tel. 0501/34̂ 31-72
OBIEKTYW £XCAKTA 70-210, - 120 zł. Wrocław, teł.
071/342-49-59,0605/40-05-06
OBIEKTYW FED 4 2,8/55, industar 61 Ł/D, stan idealny, - 30
zł. Lubin, tel. 076/749-06-06
OBIEKTYW MINOLTAAF 35-70, cena - 350 zł oraz AF 70-210, 
cena - 850 zł, stan b. dobry lub całość, cena • 1.100 zł... tel. 
0608/01-75-70
OBIEKTYW MTO 11CAfi 100. ogniskowa 1000 mm. długość 
obiektywu 24 cm, gwint M42, stan b. dobry, - 550 zł. Czerwo
na Woda, teł. 075/778-03-80
OBIEKTYW NIKKOR 70*300 D ED, nowy, na gwarancji, - 
1.390 zł. Rawicz, tel. 0607/03-47-66 
OBIEKTYW PENTACON 200/4 auto, futerał, -150 zł. Wro
daw, tel. 355-27-73
OBIEKTYW SIGMA 75-300 - 550 zł, Tokina 28-8*- 450 zł, 
1000 mm - 600 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
OBIEKTYWY APO-TESSAR DO REPROPOLIGRAFII 1:9, 
F-45 cm; Apo-Germinar 1:9, F-36 cm; Apo-Tessar 1:9, F-45 
cm, z pryzmatem, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/355-56-35 
POWIĘKSZALNIK KROKUS głowica GFA, do zdjęć koloro
wych, transformator, zegar, filtry, podglądarka, statyw, grzał
ka, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/355-97-32 po godz. 16 
POWIĘKSZALNIK KROKUS AGFA z głowicą do zdjęć kolo
rowych, transformator, filtry, zegar, lampa błyskowa na bate
rie i na 220 V, statyw mały, do aparatu lub lampy, • 250 zł. 
Wrodaw, teL 071/355-97-32 po godz.17 
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ 8 mm. 8 Super, -100 zł lub 
zamienię na powiększalnik. Wrodaw, tel. 071/789-34-51 
RZUTNIK DIAPOL automatyczny oraz ekran ze statywem, - 
180 zl. Zgorzelec, tel. 075/648-81-88 
RZUTNIK PISMA I FOLIOGRAMÓW, • 400 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732.-78-91
STATYW w cenie 100-140 zł/szt. Wrocław, tel. 071/342-49-59, 
0605/40-05-06
STATYWY DO FOTO - 120 - 180 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
SUSZARKA do zdjęć, dwustronna, • 40 zł. Zgorzelec, tel. 
075/648-81-88
ŚWIATŁOMIERZ, - 20 zł. Wrocław, tel. 071/342-49-59, 
0605/40-05-06
TELEKONWENTER SIGMA x2 do aparatu Nikon AF - 400 zł. 
Świdnica, tel. 0607/17-32-50
TELEOBIEKTYW PENTACON 2.8/135 MC-M 42. - 140 -Zł. 
Zgorzelec, teł. 075/648-81-88
TELESKOP ASTRONOMICZNY Predsion. prod: niem , zwier
ciadlany, fi 76 mm,.F=700 mm, przedłużacze ogniskowej F x 
1,5, F x 2, okular, lunetka celownicza, statyw, stan S. dobry - 
690 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74 
TELESKOP BRESSNER OPTIC114/500, fi 114. ogniskowa 
500 mm, 2 okulary 8 i 20 mm, powiększenie 25,62 i 188 x, 
statyw aluminiowy (trójnóg), stań b. dobry, - 850 zł. Czerwo
na. Woda, tel. 075/778-03-80
WYPOSAŻENIE CIEMNLFOTOGRAFICZNEJ powiększalnik 
.Krokus*, suszarka elektr., zegar, lampa, obdnarka, projek
tor i inne, - 220 zł. Wrodaw, tel. 372-49-21 po godz. 14. 
WYWOŁYWARKA DO FILMÓW WALLNER WPC 404, na 
podgrzane powietrze, prawie nowa, - 600 zł. Leszno, tel. 
0604/93-74-52

TELEFONY  
I AKCESORIA

O „SIM LOCK” • usuwanie z telefonów Nokia, Erics
son, Siemens, Alcatel, Motorola, Mitsubishi, 
Bosch, Philips, Panasonic. Kasowanie kodu apa
ratu, wgrywanie języków, logo, net monitora, 
melodii, gier do Nokii 3210. Ceny od 10 zł, możli
wy dojazd. Karty startowe: POP (15 zł) • 35 zł, 
Simplus (30) - 50 zł, TAK TAK (50) - 85 zł. Boxy, 
przewody, fiashery, oprogramow. do usuwania 
SIM iocka. Wysyłka, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99 Wrocław 02026931 

AKCESORIA DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH możliwa 
wysyłka. Świdnica, tel. 074/850-97-04,0600/6441-33 
AKCESORIA DO TELEFONU ALCATEL TOUCH CLUB ze
staw słuchawkowy, uchwyt, antena zew, -100 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40,0606/66-92-29

SKUP TELEFONÓW
N IEU ŻYW AN YC H

Nokia 3310............ -420 zł
Ericsson T-28  ..... - 480 zł
Ericsson R-320..... - 350 zł
Siemens C-35....... - 320 zł j
Siemens A-36....... - 220 zł I
Nokia 3210............ -300 zł §
______ oraz inne!!!
WROCŁAW 0-501 93 22 36

12.06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 85

http://www.autogielda.com.pl


HURTOWNIA AKCESORIÓWl 
JGSM PIOMAR s.c 
jul. Czajkowskiego 99, Karłowice 

B  51-147,Wrocław 0pa-ti2S4| 
te l/ fa x  0 7 1 /3 2 5  4 9  7 2  

le-mail: biuro@piomar.wroc.pll

AKCESORIA DO TELEFONU ERICSSON T10S ładowarka, 
- 80 zł. Nowogrodziec, tel. 0607/28-59-13 
AKCESORIA DO TELEFONU ERICSSON A 1018s w cenie 
od 10 zł/szt. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
BIPER MOTOROLA bez abonamentu, serwis informacyjny, 
budzik, alarm, -100 zł lub zamienię na kartę TAK TAK, POP. 
Wrocław, tel. 0501/97-96-25
CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN 2 linie zewn., 6 wewn., 
nowa, - 200 zł. Legnica, tel. 0600/17-01-74 
DZWONKI DO TELEFONU Nokia, ok. 200 szt., Siemens, ok. 
200 szt., Ericsson, ok. 550 szt -15 zł/szt., opis net monitora 
Nokia, 40 stron A4 - 25 zł,, kody do telefonów GSM, różne 
modele • 7 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
INSTRUKCJA DO TELEFONU NOKIA 5110 -15 zł. Lubin, 
tel. 076/849-70-13
KABEL TRANSMISYJNY do telefonu Nokia 3210, oprogra
mowanie do wgrywania logo, net monitora, dzwonków, gene
rator kodów, SIM locki - 50 zł. Wrocław, tel. 0503/36-29-44 
KABLE DO USUWANIA SIM LOCKÓW możliwość wysyłki • 
60 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
O KABLE I PRZEWODY DO WGRYWANIA loga, 

dzwonków i usuwania SIM locków, z większości 
modeli, telefonów komórkowych • 50 zł/szt., ze
staw promocyjny, 14 szt., w kąpiecie z boxem i 
zasilaczem sieciowym do większości telefonów, 
tylko teraz w cenie • 490 zł/kpi., Flasher, do 
wszystkich telefonów Nokia, z kpi. wtyczek i oka
blowaniem • 250 zł. również najnowsze, progra
my i solucje. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
84018041

KARTA INTERCOM do telefonu komórkowego, działa w Pol
sce, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/372-99-56 
KARTA POP STARTOWA nowa, 15 zł na koncie + 10 zł na 
kuponach - 45 zł. Głogów, tel. 0502/65-7 
KARTA POP, - 35 zł. Jelenia Góra. tel. 0501/46-70-89 
KARTA POP nowa, zapakowana, 25 zł na koncie, portfelik i 
płyta CD, możliwość wysyłki, - 40 zł. Legnica, tel. 
0603/81-43-21
KARTA POP STARTOWA numer do wyboru, możl. wysyłka + 
10 zł na rozmowy, - 35 zł. Oleśnica, tel. 071/793-39-93 
KARTA POP nowa, z numerem, 25 zł na koncie, ważna 1 rok, 
• 38 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA POP - 20 zł. Wrocław, tel. 0503/37-60-77 
KARTA POP nowa, zapakowana, stan konta 15 zł, ♦ 10 zł na 
kuponie, możl. wysyłki - 35 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTA POP STARTOWA na koncie 25 zł, nowa, zapakowa
na, płyta CD, wizytówki, portfelik, - 35 zł. Wrocław, tel. 
071/781-27-24,0503/79-71-29 
KARTA POP STARTOWA na koncie 25 zł, nowa, zapakowa
na, płyta CD, wizytówki, portfelik, - 35 zł. Wrocław, tel. 
071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA POP startowa, zapakowana, limit 27 zł, - 35 zł. Wro
cław, tel. 071/360-16-42,0503/64-30-46 
KARTA POP nowa, zapakowana, 15 zł na koncie, możliwość 
wysyłki - 35 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
KARTA POP STARTOWA nowa, oryginalna, zapakowana, 25 
zł na koncie + 40 zł na kuponach (po wysłaniu) - 38 zł, oraz 
Simplus, 3 zł na koncie • 25 zł, karty zasilające .30" - 25 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-62-42,0603/48-48-18 
KARTA SIMPLUS nowa, z numerem, 35 zł na koncie, ważna 
6 miesięcy, - 50 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA SIMPLUS nowa. zafoliowana. z kartą 50 zł, cena, - 
80 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05 
KARTA SIMPLUS startowa, - 40 zł lub zamienię na kartę Tak 
Tak/Głogów. tel. 0602/88-51-25 
KARTA SIMPLUS STARTOWA 33 - 60 zł. 53 - 80 zł. numer 
Simplus 3 - 30 zł, karta Tak Tak startowa -110 zł, POP - 45 zł. 
Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20.0603/84-85-36 
KARTA SIMPLUS startowa, na koncie 30 zł - 55 zł. Kłodzko, 
tel. 0605/32-69-00
KARTA SIMPLUS nowa, stan konta 33 zł. możl. wysyłki - 50 
zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA SIMPLUS STARTOWA na koncie 33 zł, nowa, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS startowa, na koncie 30 zł, możliwość wy
syłki - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA SIMPLUS nowa, 30 zł na koncie, możliwość wysyłki - 
50 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KARTA SIMPLUS STARTOWA - od 50 zł, Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
KARTA SIMPLUS nowa, zapakowana, 3 zł na koncie - 23 zł. 
Złotoryja, tel. 0603/48-23-10
KARTA TAK TAK STARTOWA na koncie 1 zł, ważna do 
19.06.2001 r„ (nr tel. 608720095). Brzeg. tel. 0504/96-32-10 
KARTA TAK TAK z numerem, na koncie 120 zł, -160 zł lub 
zamienię na kartę doładowującą Tak Tak. Kłodzko, tel. 
0604/87-53-33 f
KARTA TAK TAK startowa, 50 zł na koncie, • 75 zł. Wrocław, 
tel. 0503/82-86-34
KARTA TAK TAK. - 30 zł. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
KARTA TAK TAK startowa (łatwy numer), ważna do wrze
śnia, 25 zł na koncie, oryg. pudełko z instrukcją, - 50 zł. Wro
cław, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
KARTA TAK TAK nowa, stan konta 50 zł, możl. wysyłki - 85 
zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23

KARTA TAK TAK startowa, nowa, 50 zł na koncie, możliwa 
wysyłka - 85 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA TAK TAK nowa, zapakowana, 50 zł na koncie, moż
liwość wysyłki - 85 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa, 65 zł na koncie, 20 SMS
- gratis, - 85 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61
O KARTY STARTOWE SIMPLUS nowe, z ważnym 

numerem, 3 miesiące i dokumentacja 3 zł, na kon
cie, zapakowane z kodami PIN i PUK • 30 zł/szt., 
karty startowe POP, nowe z ważnym numerem, 
12 miesięcy i dokumentacja 15 zł na koncie, za
pakowane z kodami PIN i PUK, dodatkowo port
felik i płyta CD, Idea gratis • 40 zł/szt., możliwość 
dowozu, lub wysyłki, Legnica, tel. 076/856-31-65, 
0603/81-43-21 84018021

KOŃCÓWKA MOCY DO TELEFONU ERICSSON T 28S, - 
100 zł. Wrocław, tel. 0605/91-62-00 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU Nokia 8110, może 
być używany, do 40 zł. Wrocław, tel. 0605/91-96-72 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU Nokia 8110 - do 40 
zł, może być używana. Wrocław, tel. 0605/91 -96-72 
KUPIĘ KABEL DO USUWANIA SIM LOCKA do telefonów 
Nokia 331Ó, w cenie do 50 zł lub uniwersalny, do Siemensa,. 
w cenie do 30 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
KUPIĘ KARTY POP i TAK TAK. Wrocław, tęL 0503/53-30-79 
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY POP. Wrocław, tel. 
0501/96-97-75
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE Simplus 100 lub 150. 
Wrocław, tel. 0603/10-32-34
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE SIMPLUS, POP. Wro
cław, tel. 0603/52-24-34
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Nokia 3210, 3310. 
5110, Siemens C25, C35. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ ŁADOWARKI DO TELEFONÓW w cenie do 10 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/351-54-40,0606/81-75-85 
KUPIĘ TELEFAKS w dobrym stanie, z sekretarką i obcinar
ką, - 200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0605/07-59-65 
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłączenia 
kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
KUPIĘ TELEFON GSM używany, do sieci Era, sprawny, chęt
nie Panasonic GD 30 łub starszą Nokię. Wrocław, tel. 
782-98-70
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL. Wrocław, tel. 
0503/53-30-79
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 Ericsson T-10S. Wro
cław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
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 ERICSSON T 10S, T 20S, T 28S. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, T 28S. Wrocław, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, T20S, T28 S. Le
gnica, Złotoryja, tel. 0607/46-68-34 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S z promocji. Wro
cław, tel. 0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S, T 28s. może być 
bez ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S, T 28S lub Nokia 
3210,3310, nowe lub używane. Oleśnica, tel. 071/793-39-93 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 430 zł, T-20 do 
400 zł, Alcatel 302 do 250 zł, 501 do 300 zł. Głuchołazy, tel. 
0606/45-32-30
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S z promocji. Wro
cław, tel. 0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
071/783-47-10,0601/43-15-21 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S w cenie do 400 zł. 
Wrocław, tel. 0502/60-03-97 .
KUPIĘ TELEFOty GSM ERICSSON T 28S oraz Nokia 3310, 
Siemens S11, Nokia 3210, Ericsson GF 768, Motorola CD 
160, Siemens C25, Nokia 5110, Nokia 1610, Ericsson GH 628, 
Siemens S25, Nokia 3110, Alcatel DB, Nokia 5130, Panaso
nic GD 50, Nokia 8110, Panasonic GD 30, Nokia 6110,6150, 
6210. Wrocław, tel. 0501/80-52-69 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S T-10S. Wrocław, 
tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, bez 
SIM locka, z pudełkiem, gwarancja, w cenie do 260 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-62-98,0607/33-73-58 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA. Wrocław, tel. 
0503/53-30-79
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588, 
3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3688, V 3690, Erics
son GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 20s, A 
2618s,'R 320, Nokia 3110, 5110, 5130, 6110, 6150. Ś210.
3310.6210.8210.8850, Siemens C25.S25, C35i, M35. S35. 
Wrocław, tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 -do 70 zł, M 3288, 
3588,3688,3888 - do 100 zł, T 2288, V 2288 - do 150 zł. CD 
930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 768 - do 100 
zł, S 868 - do 100 zł, A1018 - do 100 zł, T 10s - do 200 zł, T 
28ś- do500 zł, A2618 - 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 M 3688,3588 nowy lub 
używany. Wrocław, tel. 0504/96-28-04
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, może być bez 
ładowarki. Wrocław, tel..0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, V 3690 i inne. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01

NAJTANIEJ w mieście! SPRAWDŹ !!!*
wruuooi

SIM LOCKI
1071/322 1 5 08. 0501 2818 821*
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA nowe i używane. Kłodzko, tel.
074/867-77-30,0605/32-69-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA i inne. Legnica, Jawor, tel.
0603/48-89-02
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA. Wrocław, tel. 0503/53-30-79 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 3210.6110,5110, Erics
son T10. T 20. T 28.768,1018, 868. Panasonic 30.50. 90. 
Siemens C25, M35, C35, z ładowarką lub bez. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110,6110,3210,3310, 
5130,6150,6210, Ericsson GA628, GF 768, S 868, A 1018s, 
T 10s, T 28, A 2618, R 320, Motorola D 520. M 3188, 3288, 
-3588, 3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3690, V 3688, 
Siemens C25, S25..C35, M35, S35, A36, Panasonic G 520 
GD30, 50, 90. 92,93, Sony CMD 5, Z5, J5, Mitsubishi Aria. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 280 zł, 3310, do 380 
zł. Głuchołazy, tel. 0606/45-32-30 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 240 zł, Nokia 3310, 
do 350 zł, Erocsson T20, do 350 zł, Ericsson T 28s, do 350 zł, 
Siemens C35, do 270 zł, większą ilość, możliwość dojazdu. 
Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20.0603/84-85-36 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/85-19-28
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy lub używany. Le
gnica, tel. 0602/48-66-23
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 250 zł, 3310 • do 
350 zł, 6150 - do 330 zł, 6210 - do 650 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 230 zł, Nokia 3310 
do 390 zł. Nokia 5110 do 140 zł, Nokia 5130 do 80 zł, Nokia

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCtf 
AKCESORIA 

KARTY TAK TAK, POP, SIMPLUS 
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI” S
tel. 077/456-42-51 =

0-603 104 813, 0-602 584 089 S

6110 do 230 zł, Nokia 6210 do 750 zł oraz Nokia 7110 do 550 
zł, nowe i używane, możliwy dojazd. Wrocław, tel. 
0600/36-02-24,0605/64-23-88 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 330,7110, 5110. Wro
cław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 200 zł. Wro
cław, tel. 071/351-54-40,0606/81-75-85 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zł, 6110 - do 
250 zł, 3310-do 420 zł, 6210 - do 900 zł, Siemens C25 - do 
150 zł. S25 • do 270 zł. C35i - do 300 zł, M35 - do 350 zł, S35 
- do 550 zł, Panasonic G 520 - do 80 zł, GD30 - do 160 zł, 
GD50 - do 190 zł. Bosch 909 - do 220 zł 509 - do 60 zł. Alcatel 
Club, Easy, Max, View - do 50 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 z promocji. Wrocław, 
tel. 0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel.
071/783-77-45,0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem, działają-

T

SKUP
NOKIA. 3310 
NOKIA 3210 
SIEMENS 035 
SIEMENS O 25

•430 ZŁ 
320 ZŁ 
3-40 ZŁ 
200 ZŁ

MOTOROLA 3888 1 T O  ZŁ
MOTOROLA V,T2288 1 70 ZŁ
MOTOROLA TA 180 170 ZŁ
ERICSSON T28 500 ZŁ
ERICSSON T20 4-50 ZŁ
ARIA 2-40 ZŁ
SIEMENS A36 220 ZŁ
ERICSSON A2618 220 ZŁ
ERICSSON R320 350 ZŁ
I IN N E  F A B R Y C Z N IE  N O W E

PODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

SPRZEDAZ TELEFONOW KOMORKOWYCH
- N O W E  i U Ż Y W A N E  -NAJWIĘKSZY WYBÓR 
-T E LE F O N Y  N A  K A R T Ę  T A K  TAK S IM P LU S  PO P
-DO KAŻDEGO APARATU W KOMPLECIE JEST ŁADOWARKA I INSTRUKCJA 

- N A J N I Ż S Z E  C E N Y  -FACHOWE DORADZTWO 
-STARE APARATY PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU (Z A M IA N A )
- Z  K A Ż D E G O  Z A K U P IO N E G O  T E L E F O N U

S IM -L O C K A  U S U W A M Y  G R A TIS  OTWARTE
PRZYJDZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO wętro 0

Pokrowce czarne i kolorowe 15 zł 
pokrowce skórzane boczne 29 zł 
pokrowce skórzane z klipsem 25 zł 
pokrowce przezroczyste 18 zł 
ładowarki samochodowe 18 zł 
ładowarki sieciowe 29 zł 
adapter 220/12 25 zł 
zestawy słuchawkowe 29 zł 
kable komunikacyjne tel-pc od 59 zł 
panele nokla 3210 29 zł 
panele nokia 3310 35 zł 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł 
antenki wymienne 19 zł

KARTY STARTOWE
= = §  -TAK TAK stan konta 50 99 ZŁ 
o  -SIM PLUS stan konta 33 59 ZŁ 
o  -SIM PLUS stan konta 53 79 ZŁ 
S E  -POP MAŁY stan konta 15 45 ZŁ
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON

cy w sieci Era, nowy lub używany, w cenie do 200 zł. Zielona 
Góra, tel. 0605/91-57-62
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,61106150, 7110, 
8210,8810 8850. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110,6210. Wro
cław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
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 zł, A36 do 200 zł; Panasonic GD 30 
do 150 zł, GD 50 do 200 zł; Motorola V2288 do 
180 zł, T2288 do 150 zł; Ericsson T10 do 150 zł, 
A2618s do 150 zł, R320 do 25(Lzł. T20 do 380 zł, 
T28 do 440 zł; Alcatel db do 100 zł I inne, tel. 
0501/28-09-13 Wrocław 02025951 

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - do 350 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/85-19-28
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł i inne. Jelenia 
Góra, tęl. 0603/50-42-03
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy lub używany, moż
liwość dojazdu do klienta. Legnica, tel. 0606/43:22-59 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, z promocji, w ce
nie 370 zł. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 380 zł, Nokia 3210 
do 300 zł, Siemens C-35i do 300 zł, Ericsson T-20 do 390 zł i 
inne. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KUPIĘ TELEFON GŚM NOKIA 3310 6110, 3210, 5110, Pa
nasonic 30,50,90, Ericsson T 20, T 28, T10,768,868,1018, 
Siemens M35, C25, C35, mogŃ byą bez adowarki. Wrocław, 
tel, 0502/89-26-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie do 360 zł. Wro
cław, tel. 071/351-54-40,0606/81-75-85 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
071/781-27-24,0503/79-71-29 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 z promocji. Wrocław, 
tel: 0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, z 
folią na wyświetlaczu, w cenie do 400 zł. Wrocław, tel.

. 0601/74-77-12
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,5110, może być
bez ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,9000,9110,5110,
8210,8850. Jelenia Góra, tel. 0608/31-07-46
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,5110,5130,6110,
6210,7110. Wrocław, tel. 0600/36-02-24
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210, 5110. Legnica,
Złotoryja, tel. 0607/46-68-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 3210, 5110. Żary, tel. 
0606/63-58-02,0608/59-65-31 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 160 z, Alcatel 302 - 
dO 200 z, Ericsson T10s - do 210 z, Panasonic G520 - do 100 
z, Panasonic GD30 - do 170 z, Nokia 3110 - do 100 z. Legni
ca, tel. 0602/46-45-01
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 Nokia 3210,3310, Mo
torola T2288, V2288, Bosch 909, Siemens C25, C35, Sagem. 
Wrocław, tel. 361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 2 szt.. działający w sieci 
Plus, w cenie do 150 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130 w cenie do 120 zł, 5110 
- do 150 zł, Motorola M 3888 - do 100 zł, Siemens C25 -130 
zł, C35i - 220 zł, mogą być bez ładowarek. Wrocław, tel. 
0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130,6130,5110,6110,3210, 
3310, Siemens C35, C25, Panasonic GD30, GD50, GD90, 
może być niekompletny. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, z pro
mocji lub działający w sieci ERA GSM. Trzebnica, tel. 
0608/16-04-79
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210, 7110. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 82108850,6210,7110,6110, 
6130,5110,3210,3310, Motorola V 50, V 3690, V 3688, Sie
mens SL45, S35, M35, C35, C25, Ericsson T10, T18, T20, T 
28, R 320, Panasonic GD93, GD92, Sony J5, Mitsubishi Trium, 
Aria, Mars, mogą być uszkodzone, niekompletne. Oława, tel. 
0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8810 do 500 zł. Głogów, tel. 
0600/30-26-73
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8810, SAGEM MC 939
uszkodz. Wrocław, tel. 0606/33-73-68
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8310,8210,7110,6210,
3310.3210.5110, Siemens SL-45, Motorola V 50, V 3690, V 
3688. Oława, tel. 0502/99-08-87
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890 8850,8310,8210,7110,
6210.6150.3310.3210.5110, Motorola V 50, V 3690, V 3688, 
Siemens SL-45, C-35i, S-35, Ericsson T28s, T10s. Wrocław, 
Oława, tel. 0603/42-81-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Siemens, Ericsson i inne w 
atrakcyjnej cenie oraz kartę Simplus. Wrocław, tel. 
0502/17-72-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrocław, 
tel. 387-13-75,0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50, 90, 
92,93, Bosch 509,909,909 Dual S, Alcatel Club, Easy, Max, 

' View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, tel. 
0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30, GD50. Wrocław,
tej. 071/788-55-83,0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93 w cenie do 600
zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO komórkowy, do 500
zł. Wrocław, tel. 071/784-48-08 po godz. 19
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO T-10S. Wrocław, tei.
071/783-77-45,0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS nowe i używane. Kłodzko,
tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 .

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI

SKLEP - KOMIS OP010475 

Ś w id n ica , ul. W ałbrzyska 5
tel. 0604  30 20 40

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS i inne. Legnica, Jawor, tel. 
0603/48-89-02 .
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS, ^rocław, tel. 
0503/53-30-79
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS Ć25 stan b. dobry, z sieci 
Idea, na gwarancji - do 15Q z. Oleśnica, tel. 0503/71-03-00 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25. C35i. M35. S35, 
Panasonic G 520, GD 30,50r90,92,93, Sony CMD C5, Z5, 
J5, Bosch ,509,909,909 Dual S, Philips Ozeo, Sawy, Mitsu
bishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35 Nokia 3210, 
zablokowany lub uszkodzony. Kłodzko, tel. 0605/93-65-31 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35. Legnica, Złoto
ryja, tel. 0607/46-68-34
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35I, M35I, S25, 
SL45. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 280 zł. Głuchoła
zy, tel. 0606/45-32-30
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I mało używany, w ce
nie do 300 zł.lubin, tel. 0605/38-25-89 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I z promocji. Wrocław, 
tel. 0503/64-30-40
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I w cenie do 250 zł. 
Wrocław, tel. 4)502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka lub 
Nokia 8210, menu w j. polskim, bez SIM locka. Zielona Góra, 
tel. 0605/92-82-56
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS, NOKIA i inne. Bolesławiec, 
tel. 0608/25-36-84
KUPIĘ TELEFON GSM SONY. Wrocław, tel. 0503/53-30-79 
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
KUPON UZUPEŁNIAJĄCY TAK TAK 149 zł -135 zł/szt., 99 
zł - 90 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH rozlicza w zlotów- 
kach, jiczy czas i impulsy, nowy - 75 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU sieciowa - 40 zł, samocho
dowa - 20 zł, pokrowce do telefonów - 20 zł, klawiatura do 
SMS Ericsson - 25 zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20, 
0603/84-85-36
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 biurkowa - 64 zł 
lub zamienię na ładowarkę biurkową, do tel. Siemens M-35. 
Lubin, tel. 0608/03-52-36
ŁADOWARKA DO TELEFONU MITSUBISHI TRIUM + aku
mulator, futerał, - 70 zł. Środa Śląska, tel. 071/795-18-59 
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW ALCATEL CLUB - 30 zł i 
Nokia - 50 zł, domowe, sprawne. Wrocław, tel. 0603/48-48-18 
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW stacjonarne - 27 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/28-64-93
OBUDOWA DO TELEFONU ERICSSON A 2618S. - 25 zł. 
Wrocław, tel. 0602/60-93-81
ODDAM AKTYWACJĘ ERA 1t) miesięcy umowy, oddam za 
darmo. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
O OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOC

KA z większości modeli telefonów komórkowych, 
wgrywanie logo, net, monitor, dzwonki, muzycz
ki, schematy kabli, instrukcje, opisy jak założyć 
wibrację do 3210, niebieskie podświetlenie, mi- 
gające SMS-y i inne, wszystko na jednej płycie 
CD, możliwość dowozu li, - 27 zł. Legnica, tel. 
0606/43-22-59 84018051

OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA dzwon
ki, net monitor, opis net monitora po polsku, wibracja, przypo
minanie kodu zabezp., generatory, gry do Nokii 3210,2 linia, 
schematy i inne -15 zł/CD, możl. wysyłki, kabel PC-N 3210 - 
50 zł. Trzebnica, tel. 0607/81-65-19 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA wgrywa
nia logo, security code, net monitor, loga, dodatkowe dzwon
ki, wibra do Nokii 3210, Ericsson T-10, T-18, opisy, schema
ty, generatory kodów Simplus, Tak Tak, Pop, flasher Nokii, 
nowe softy, wysyłka - 20 zł/CD. Wrocław, tel. 0604/08-97-81. 
868-77-53
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA z telefo
nów GSM (najnowsza wersja) - 30 zł/CD. Zielona Góra, tel. 
0605/91-57-62
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA z telefo
nów GSM, na CD - 70 zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-51-90 
OPROGRAMOWANIE DO UZUPEŁNIANIA KONT W KAR
TACH SIMPLUS , Tak-Tak, POP, wysyłka. Jelenia Góra, tel. 
.0609/58-62-26
PAGER MOTOROLA, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-26 
PRZEWODY TRANSMISJI DO TELEFONÓW GSM Nokia 
51xx, 61xx, 7110, 6210; $210, nowe na gwarancji, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0501/28-64-95
PUDEŁKO DO TELEFONU Ericsson A1018s i zestaw słu
chawkowy. - 30 zł. Wrocław, tel. 0603/28-17-67 
RADIOTELEFONY, 1999 r. instr., na gwarancji, Uniden i Co- 
bra, 2 szt., rasmo pracy 462-467 MHz, zasięg 4 km, dużo funk
cji, sygnał przywoławczy, selektywne wywoływanie, ukł. ko

dowania głosu, alarm wibracyjny, Auto Sqelch, CTCSS, pod
świetlanie, ekran LCD, Lock, - 700 zł. Wrocław, tel. 341-53-83 
po godz. 20

S E R W I S
WYŚWIETLACZE
Nokia 5110  - 6 9  żł 
Nokia 3 2 1 0  -  9 9  zł 
Nokia 3 3 1 0  -  119 zł 
Nokia 7 1 1 0 - 1 3 9  zł 
Nokia 8 2 1 0  - 119 zł 

, Nokia 6 2 1 0  - 129  zł
KARTĘ STARTOWĄHOZESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!! wymiana wyświetlacza - 19 zł 
T A K Ż E  S P R Z E D A Ż  W Y S Y Ł K O W A  
PON-PT 10 -18*°
SOBOTA 11 - 15

M M

USUWANIE
SIM-LOCKOW 
KODÓW APARATÓWWGRYWANIE JĘZYKÓW fc w Z Ł
MOTOROLA USUWAMY SIM-LOCKI 
WGRYWAMY JĘZYKAKTYWUJEMYZEGAISK OD RĘKI!!!
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON od 29 zt
JĘ Z Y K  N O K IA  -99  Z Ł  (CZA S DO  14 DNI)

ZOBACZwww.data-tel.pl
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SERWIS
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
WROCŁAW ul. Jastrzębia 26 
(PRZY SZKOLE, WEJŚCIE OD ULICY GAJOWICKIEJ)

I____________ I L_______ '■ ' j 2 L

CENY GIEŁDOWE!!!
T E L :  0 5 0 3  3 2 2 -2 4 2

TELEFAKS ALCATEL wyświetlacz cyfrowy, -170 zł. Strze
lin, tel. 071/392-08-98
TELEFAKS AMSTRAD FX 8000 AT cyfrowa sekretarka - 290 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 *
TELEFAKS AMSTRAD FX 6000 AT, na papier termiczny, ob
cinarka, sekretarka, - 260 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
TELEFAKS DAEWOO FA401 na papier A4, funkcja kopiarki, 
półroczny, na gwarancji, - 380 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-21-23,0502/15-69-24 
TELEFAKS MEDION, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEFAKS PANASONIC z sekretarką, - 200 zł. Kamienna 
Góra, tel. 0602/38-72-71
TELEFAKS PANASONIC UF-S2 cyfrowa sekretarka, mało 
używany, na gwarancji, - 800 zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-79 
lub 0606/42-70-24
TELEFAKS PANASONIC KX-F130, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
TELEFAKS PANASONIC KX-FP82 nowy. polskie menu, na 
zwykły papier, biały, stan idealny, - 720 zł. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
TELEFAKS PANASONIC |<X-FP 8280 fabrycznie nowy, w 
pudełku, cyfrowy, dużo funkcji, menu i instrukcja w jęz. pol
skim, cena w sklepie 1200 zł, • 790 zł. Wrocław, tel. 
071/328-02-42,0501/85-25-16

ZESTAWY STARTOWE
POP, SIMPLUS, TAK TAK

POP - 29 zł
SIMPLUS -1 5  zł
TAK TAK - 78 zł

PONADTO:
te l. SIEMENS C-30 "| HURT
te l. MOTOROLA V 2288 > DETAL
te l. SONY LD5 J
PPHU „GAMA” w
PCH „MARINO", I p.
ul. Paprotna 7
tel./fax 071/327-61-76 OP012211

TELEFAKS PANASONIC KX-F550, stan idealny, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/45-45-61
TELEFAKS PHILIPS HFC 111 nowy, na gwarancji, - 550 zł. 
Świdnica, tel. 0601/71-64-22
TELEFAKS PHILIPS MAGIC 2 WOX nowy. - 750 zł. Legnica, 
tel. 076/854-28-70
TELEFAKS PHILLIPS HFC 141 czarny, nowy, na gwarancji, 

Ąm. dużo. funkcji, instrukcja po polsku (w sklepie 1000 zł), - 750 
zł. Legnica, tel. 076/887-13-44 
TELEFAKS RICOH 10 na format papieru A4, A5, B5 -180 z, 
automatyczna sekretarka AT i T - 60 z. Piotrowice, tel. 
074/858-10-68
TELEFAKS SAMSUNG uszkodzony, na papier termiczny, 
kopiarka, wyświetlacz, - 150 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/53-42-21
TELEFAKS SANYO, - 450 zł. Oława. tel. 0604/14-12-20 
TELEFAKS SHARP FO 151 telefon + faks, nowy, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-24-30,0503/62-67-74 
TELEFAKS SHARP VX 70 na papier termiczny, gwarancja, - 
420 zł. Wrocław, tel. 0501/75-13-72 
O TELEFAKSY - 6 miesięcy gwarancji, ceny już od 

250 zł. Skup, sprzedaż, naprawy: telefaksów, kse
rokopiarek, drukarek, kamer, monitorów. Wro
cław, ul. Tęczowa 57, te!. 071/342-70-41 wewn. 
306,0604/63-89-93 80012101

TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza,

LUKA
TELEFONY KOMORKOWE 

SKUP • SPRZEDAŻ • SERWIS
- karty startowe SIMPLUS, POP
- karty uzupełniające 30/50/100/150
- Sim lacki 30-60 zł
- aktywacje
- naprawa serwisowa
- fachowe doradztwo

ul. Ruska 49 
tel. 071/344-12-20 

ul. Strzegomska 208, stoisko 83
„HALA STRZEGOMSKA” Nowy Dwór 

tel. 071/373-64-68 wew. 383 
tel. 071/373-65-93 wew. 383

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 
AKCESORIÓW DO TEL. KOMÓRKOWYCH
- pokrowce kolorowe i czarne oraz skórzane 
(6 - 30 zł)

- ładowarki samochodowe i stacjonarne 
(11 -40 zł)

- adaptory
- zestawy słuchawkowe
- kable do komputera
- obudowy do Nokii 3210 i 3310
- baterie

ul. Ruska 49 opo1231°
tel. 071/344-12-20, 0-604 222 759

bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK ST 9000 2X, 
wyświetlacz, różne funkcje, zasięg 300 m, stan dobry, - 250 
zł. Wrocław,lei. 071/787-27-49 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANAPHONE KX-T9608L 
stacjonarny, .matka*, ładowarka, • 550 zł. Kamieniec Ząbk., 
tel. 074/817-87-76
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KXT, czarny, 
cyfrowa sekretarka, 2 klawiatury, interkom, 900 MHz, nowy, 
w pudełku, - 410 zł. Wrocław, tel. 071/355-36-24, 
0501/97-68-86
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 3000 L 
baza, 2 słuchawki, nowy, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-86-81,0604/67-26-32 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 3010 
Pocket, homologacja, zasięg 300 m, wyświetlacz, nowy, 1.900 
MHz, różne funkcje, możliwość podłączenia 6 słuchawek, ide
alny do firmy, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
TELEFON PANASONIC KX-T 2395 z automatyczną sekre
tarką, -170 zł. Wrocław, tel. 363-29-59 
TELEFON SIEMENS 835 nowy, na gwarancji, identyfikacja 
rozmówcy, licznik czasu połączenia, cyfrowa sekretarka, 
możliwość nagrywania rozmów, z homologacją, - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/341-49-68
TELEFON SIEMENS C35I bez SIM locka, ładowarka, wibra
cja, internet, instrukcja, • 340 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0607/61-21-25
TELEFON SIEMENS S11 kolorowy wyświetlacz, etui, działa 
w sieci Idea, stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/77-51-91 
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, Ti- 
meport, również inne, nowe i używane. Kłodzko, 
tel. 0606/98-26-09, 074/865-51-78 03003051

O TELEFONY GSM • NAJTAŃSZE : Alcatel View • 
99 zł; Ericsson T10 • 219 zł, R 320 - 349 zł; Nokia 
5110 -199 zł, 3210 (gwarancja) • 289 zł, 7110 - 
699 zł, 8210 • 1.099 zł, 8110 -169 zł; Motorola V 
3690, nowa - 1.049 zł; Samsung S6H2400 - 499 
zł; Ericsson A2618 • 219 zł; Siemens S4 • 89 zł, 
Timerport P7389 - 329 zł; Nokia 6150 • 429 zł. 
Wrocław, Sobótka, tel. 0604/29-93-59 01032851 

TELEFON GSM ALCATEL 21 DB, -150 zł. Oleśnica, tel. 
0606/36-29-27
TELEFON GSM ALCATEL 301 -195 z. Segem 959 -195 z. 
Motorola T180 - 170 z. T2288 - 170 z. M3888 - 95 z. Wał
brzych. tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
TELEFON GSM ALCATEL 302 - 280 zł, Samsung SGH 2400 
- 800 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
TELEFON GSM ALCATEL 302 wibracja, gry, WAP, nowy. nie 
używany, - 270 zł. Wałbrzych, tel. 0607/48-05-24 
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw głośno mó
wiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 270 zł. Wro
cław. tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do 
TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 zł. Wro
daw, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 nowy. bez SIM locka - 400 
zł/szt. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/31-20-64 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB działa w Erze, pokrowiec, - 
120 zł. ..tel. 0503/06-69-30
TELEFON GSM ALCATEL CLUB, -160 zł lub zamienię. Oła
wa, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, stan b. dobry, - 
100 zł. Wałbrzych, tel. 0602/52-50-75 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB DB nowy, zapakowany, ła
dowarka, instrukcja, zestaw głośno mówiący, -140 zł. Wro
cław, tel. 071/789-00-16
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran- 

‘ ęji, 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 mały, z SIM lockiem Era. -150 
zł. Legnica, Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIM locka, nowa karta 
Simplus, cena -190 zł lub zamienię na telefon Nokia 3310 + 
220 zł dopłaty. Lubin, tel. 0601/17-52-56,0605/39-70-56 
TELEFON GSM ALCATEL DB EASY nowy, działa w sieci Era, 
-180 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB z SIM lockiem sieci Era, 
ładowarka sieciowa, instrukcja obsługi, klips, stan b. dobry, 
pudełko, pokrowiec, dodatkowo karta TAK TAK, ważna do 
września 2001 r, -150 zł. Legnica, teł. 0502/15-06-85 
TELEFON GSM ALCATEL EASY nowy, -180 zł lub zamie
nię. Oława, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM ALCATEL EASY z zestawem słuchawko
wym, ładowarka, pokrowiec, 2 akumulatory z wibracją, stan 
b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0608/12-59-89 
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 stan b. dobry, -120 zł. Wro
cław, tel. 0608/12-59-89
TELEFON GSM ALCATEL EASY ładowarka, pokrowiec, kod 
aparatu, -120 zł. Wrocław, tel. 071/351-53-68,0604/71-39-48 
TELEFON GSM ALCATEL HC 800 + karta SIM Plus, ważny 
numer, etui, ładowarka domowa i samochodowa, dodatkowa 
bateria, -100 zł. Nysa, tel. 077/448-27-05 
TELEFON GSM ALCATEL MAX stan idealny, z SIM lockiem 
Era, ład. sieciowa, pudełko, instr. używany pół roku, - 90 zł. 
Lubań, tel. 0600/13-13-01
TELEFON GSM ALCATEL MAX ładowarka, - 90 zł. Wrocław, 
teh 0503/79-74-97
TELEFON GSM ALCATEL POCKET wibracje, bez SIM loc
ka, kompletny, w pudełku, - 230 zł. Wrocław, tel. 0607/73-55̂66 
TELEFON GSM ALCATEL ViEW działa w sieci Era, ładowar
ka, -100 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM BOSCH 509 na gwarancji, ład. siecjowa, 
skórzany pokrowiec, na kartę Simplus, stan b. dobry. Gryfów 
Śl., tel. 0607/50-02-11
TELEFON GSM BOSCH 509 w Plus GSM, pudełko, ładowar
ka, instr., działa z kartą Simplus - 100 zł. Wrocław, tel. 
0602/18-68-43
TELEFON GSM BOSCH 608 stan idealny, ładowarka, pudeł
ko, - 50 zł. Świdnica, tel. 0605/78-33-65 
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S niebieskie podświetle
nie, bez SIM locka - 370 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, na gwarancji, w 
pudełku, dwusystemowy, małe gabaryty, menu po polsku, 2 
pokrowce, z SIM lockiem IDEA, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0502/57-96-54
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim-

Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych na kartę i innych 
serwis GSM, usuwanie blokad SIM lock

OP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62, 0-603 45 08 75

plusa, 2-systemowy, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S -120 zł. Legnica. Zło
toryja, tel. 0607/46-68-34
TELEFON GSM ERICSSON A1018S, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/338-50-20
TELEFON GSM ERICSSON A1018S działa w Plusie, zega
rek, budzik, data i inne funkcje, ład. sieciowa, mało używany, 
stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S zestaw słuchawkowy.

zamienię na droższy, w rozl. złoty łańcuszek, 8,5 g. Głogów, 
tel. 0502/65-70-98
TELEFON GSM ERICSSON T10S kompletny - 200 zł. Ja
wor, Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka. wibracja, 
2 panele, stan idealny, - 240 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/19-86-95
TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski, ładowarka sie
ciowa, zestaw słuchawkowy, małe gabaryty, model z klapką, 
menu w j. polskim, może być na kartę POP, - 210 zł. Legnica, 
tel. 0503/55-45-54
TELEFON GSM ERICSSON T10S kompletny. - 230 zł. Le
gnica, Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM ERICSSON T10S klawiatura do SMS. fute
rał, instrukcja, - 80 zł. Nowogrodziec, teł. 0607/28-59-13 
TELEFON GSM ERICSSON T10S SIM lock Era, niebieski, 
ładowarka, zestaw słuchawkowy, z 2000 r., stan idealny, w 
pudełku, folia na wyświetlaczu, - 250 zł. Prudnik, tel. 
077/436-63-35,0602/73-25-56

TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 490 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0503/66-72-25
TELEFON GSM ERICSSON T 28S SIM lock Plus GSM. stan 
idealny, nowy - 550 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. stan idealny • 550 
zł. Kłodzko, tel. 0605/32-69-00 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S w pudełku, ładowarka sie
ciowa, na gwarancji, instrukcja, WAP, budzik, aktywna klap
ka, bateria li-on, stan idealny, --440 zł. Legnica, teł. 
0503/55-45-54
TELEFON GSM ERICSSON T 28S kompletny, nowy, - 450 zł. 
Legnica, Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S z zestawem słuchawko
wym, - 520 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-33-04 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S 500 zł, T20s - 450 zł. 
Świdnica, tel. 0503/54-78-56,0604/12-85-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S 1,5-miesięczny, - 500 zł 
lub zamienię na Nokię 6150 albo 3310 + dopłata 150 zł. Wro
cław, tel. 0502/60-03-97

TELEFONY KOMÓRKOWE, Wrocław, u l. Jednośc i Narodowej 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tei. 071/372-04-24,0-609 499 666,0-609 499 609

ład. sieciowa, zegarek, data, menu w j)z. polskim, stan ideal
ny, -140 zł. Wrocław, tel. 0502/89-26-51 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S, -180 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i Simplu- 
sa, pudełko, 2-systemowy, • 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka sieciowa i

SKUP
TELEFONÓW  

NOWYCH I UŻYWANYCH 
1 TEL. 071/321-88-83

samochodowa, bez SIM locka, stan dobry, -130 zł. Wrodaw. 
tel. 0600/38-73-72
TELEFONY GSM ERICSSON A 2618S bez SIM locka - 220 
zł, Ericsson A 1018s, ERA, bateria 1200 mAh -160 zł. Bosch 
509, Plus -140 zł. Alcatel Ot Easy DB, ERA-150 zł, Panaso
nic GD 50. bez SIM locka • 230 zł, Phifips Twist, ERA - 60 zł. 
Philips OZEO. ERA - 320 zł. Philips OZEO WAP. Jawor. Le
gnica. tel. 0603/84-85-36.0607/82-34-20 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S SIM lock ERA, WAP. 
zegarek. - 290 zł. Kłodzko, teł. 074/867-77-30,0605/32-694)0 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SIM locka, nowy, - 
250 zł. Wrocław, tel. 0601/72-33-05 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S, • 230 zł. Wrocław, tel. 
0608/76-28-06

SIM LOCK
USUWANIE BLOKAD  

Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 
i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 

ul. Oławska 25 tel. 071/ 341-85-60

TELEFON GSM ERICSSON A 2618S Era, ład. sieciowa, in
ternet, budzik, gry, wybieranie i odbieranie głosowe. - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0608/03-52-24
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S ładowarka, pokrowiec, 
stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/351-53-68, 
0604/71-39-48
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. stacjonarna, bez 
SIM locka, -100 zL Wrocław, tel. 0607/73-55-66 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 działa w sieci Plus. ła
dowarka, -100 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 z zestawem słuchawko
wym, ładowarka, stan b. dobry, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0608/12-59-89
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bez SIM locka, pudełko, 
instrukcja, ładowarka, zestaw słuchawkowy, -150 zł. Wro
cław. tel. 0501/85-40-87
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 GF ładowarka domowa, instruk- 
cja, bez SIM locka, idealny na kartę, -120 zł. Kłodzko, tel. 
0604/87-53-33
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 żółty, bez SIM locka. ła
dowarka, małe gabaryty, klapka, -145 zł. Wrocław, tel. 
0608/18-83-86
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, na 
gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. Wrodaw, tel.. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON R 320S pudełko, osprzęt, - 400 
zł. Wrodaw, tel. 0503/77-55-92 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S bordowy, stan b. dobry, 
bez SIM locka, pudełko, ładowarka, gwarancja 12 mies., in
strukcja, - 380 zł. Wrodaw, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S na gwarancji, w pudeł
ku. • 420 zł. Zgorzelec, teł. 0604/63-27-37 
O TELEFONY GSM ERICSSON R 380S fabrycznie 

nowy, bez SIM locka, polskie menu, z palmtopem, 
najwyższy model, wszystkie funkcje - 1.450 zł, 
Motorola 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, najlepszó ceny. 
Wrocław, tel. 0501/47-70-47 80012351

TELEFON GSM ERICSSON R 380S, • 1.600 zł. Wrodaw, teł. 
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, - 2.350 zł. Wrodaw, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. siedowa, 2-systemo
wy, bez SIM locka, idealny na kartę-POP, Simplus i TAK TAK, 
zadbany. -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S menu T18, gwarancja, 
etykiety głosowe, alarm wibracyjny, zegar, data, budzik, kal
kulator, pudełko, instrukcja obsługi, ładowarka, klips do pa
ska, kolor granatowy, stan idealny, - 250 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/82-59-70
TELEFON GSM ERICSSON T10S wibracja, wyb. głosowe, 
bez SIM locka, klawiatura SMS, ład. sieciowa - 220 zł, lub

TELEFON GSM ERICSSON T10S klapa, wibracja, zegarek, 
data. budzik, kalkulator, bez SIM locka, - 210 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM ERICSSON T10S wybieranie i odbieranie 
głosowe, wibracja, z zestawem słuchawkowym, ład. siedo
wa, klips, bez SIM locka. nowa bateria. - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/345-42-41,0503/33-04-72 
TELEFON GSM ERICSSON T10S pracuje w Idea Pop, klap
ka, wibracja, kalkulator, zegarek, data, ładowarka domowa, • 
190 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T10S klapka, wibracja, bogate 
menu, ładowarka, -190 zł. Wrodaw, tel. 0502/89-26-51 
TELEFON GSM ERICSSON T10S SIM lock Idei, ciemnonie
bieski, ładowarka, pudełko, instrukcja, klips, zestaw słuchaw
kowy, wibracja, Idawiatura do SMS, kpi. dokumentacja, stan 
idealny. - 250 zł. Wrodaw, tel. 0503/98-81-06 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK. Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 230 zł. Wrodaw, teł. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T10S pudełko, ładowarka, in
strukcja w j. polskim, wybieranie głosowe, bez SIM locka - 
210 zł. Wrodaw, tel. 071/329-58-11,0501/94-24-30 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ładowarka, instr.. niebie
ski, pudełko, z SIM lockiem, roczny, stan idealny - 260 zł. 
Wrodaw, tel. 071/788-15-92,0501/09-17-18 
TELEFON GSM*ERICSSON T10S bez SIM locka, stan b. 
dobry, - 220 zł lub zamienię. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ERICSSON T18S prawie nowy, bez SIM loc
ka, wybieranie głosowe - 320 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-62-97,0608/84-90-36 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, Idea, - 550 zł.., tel. 
0503/06-69-30
TELEFON GSM ERICSSON T 20S, - 550 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/7646-56
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, bez SIM locka, - 
480 zł. Chojnów, teł. 0602/89-20-52 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S w pudełku, na gwarancji, 
dokumentacja, ładowarka sieciowa, aktywna klapka, stan ide
alny, - 440 zł. Legnica, teł. 0503/55-45-54 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. bez SIM locka. 
gwarancja. - 450 zł. Legnica, teł. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. • 420 zł. Legnica. 
Jawor. tel. 0603/48-89-02
TELEFON GSM ERICSSON T20S SIM lock Idea. zestaw słu
chawkowy, skórzane etui, na gwarancji, pudełko, instrukcja. - 
520 zł. Oława. teł. 0503/02-19-44 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. na gwarancji. - 450 
zł. Wrodaw. tel. 071/786-75-67,0502/10-16-74 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, nie 
używany, • 400 zł. Wrocław, teł. 0502/99-19-29 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S Sim lock Idea, pudełko, 
na gwarancji, ładowarka, stan idealny, wybiarenie głosowe, 
WAP, gry, wibracja, - 400 zł. Wrocław, tel. 0501/96-81-60 
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 gwarancja. SIM lock Idei 
(możliwość usunięcia), stan idealny - 410 zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, używany 1 tydzień, 
z SIM lockiem Idea, pudełko, ład. siedowa, instr. w jęz. pol
skim, stan idealny, • 540 zł. Jelenia Góra, teł. 0503/10-72-34

sprzedaż •  zamiana JHujSiS
kom is  • serwis•
P0KR0W C6 SKORA 25 zt 
P0KR0UJCC LUKSUSOWE 55 zł 
ŁAD. SAMOCHODOWE 30 zł 
UCHWYTY DO SflMOCH. od 20 zł 
ANTENKI WYMIENNE od 20 zł

m mSIM LOCKI od 30 zł
KODY APARATU od 20 zł
KARTY STAATOWC 
Z NUMEREM (NOWE) od 40 zł

TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 460 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały, ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemówy, klapka, - 490 zł. Wrodaw, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarancji, kupiony w 
salonie Ery 09.04.2001 r., SIM lock Era, wybieranie głosem, 
kalkulator, gry, waga 88 g, ładowarka, - 400 zł. Wrodaw, tel. 
0600/81-88-91
TELEFON GSM ERICSSON T 28S miesięczny, bez SIM loc
ka, - 550 zł lub zamienię na Nokię 3310,6150, 7110,6210. 
Wrocław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM ERICSSON T 28S SIM lock Era. komplet, 
gwarancja, - 430 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
0608/58-08-53
TELEFON GSM ERICSSON T28S stan idealny. SIM lock Era. 
kupiony 10.042001 r, - 550 zł. Żary. tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM HAGENUK DUET działa w Plusie, - 70 zł... 
tel. 0503/06-69-30
TELEFON GSM HAGENUK DUET ładowarka, z SIM lockiem 
Plus. • 60 zł. Wrodaw. tel.-071/321-28-39 
TELEFON GSM HAGENUK DUET futerał. SIM lock Plus. Stan 
dobry. - 80 zł. Wrodaw. tel. 0501/95-61-78 
TELEFON GSM MITSUBISHI MT-30 ładowarka domowa, 
zestaw słuchawkowy, z SIM lockiem Plusa, dokumentacja, 
karta Simplus (0 z na koncie), stan dobry, -150 zł. Wrodaw, 
tel. 0603/48-67-13
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład. siedowa. 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK 
TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 zł. Wro
daw, teł. 0603/83-88-61
TELEFON GSM MOTOROLA TALKABOUT lad. sieciowa, bez 
SIM locka, z kartą Simplus, menu po polsku, nowa - 200 zł 
lub zamienię na inny. Lubin, tel. 0607/53-68-80 
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 pokrowiec, ładowarka, 
instrukcja, -100 zł. Pęgów, tel. 071/310-76-54 
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 ładowarka siedowa. 
nowa bateria, menu w j. polskim, możliwa wysyłka, - 65 zł. 
Wrodaw. teł. 0503/36-29-44
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930, - 260 zł lub zamienię. 
Oława, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. siedowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kartę 
POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA D160 z ładowarką - 70 zł, No
kia 1611, z ładowarką - 70 zł, w b. dobrym stanie, sprawne. 
Wrodaw, teł. 344-16-79,0609/40-88-33 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka, pokrowiec, 
zapakowana, z SIM lockiem Plus, stan idealny - 90 zł. Da
maszków, teł. 074/813-22-76.0607/19-63-65 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 SIM lock Plus. ładowar
ka. -130 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30,0605/32-69-00 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka. - 80 zł. Wro
cław. tel. 0503/79-74-97
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 2-systemowy. Dual 
Band, bez SIM locka, działa w każdej sied, na kartę POP, 
Simplus i TAK TAK, stan b. dobry, -110 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/34-94-66
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP. Simplus, 
TAK TAK, stan idealny, -130 zł. Wrodaw, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 2-systemowy. ład. sie
ciowa, pudełko, stan b. dobry, • 120 zł. Wrocław, teł. 
0501/95-24-06
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ładowarka, futerał. 
2-systemowy, z klapką, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/22-51-15 
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. Wrodaw, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 z SIM lockiem. działa
jący w sied Era, ładowarka, pudełko, pokrowiec, na kartę TAK 
TAK. -150 zł. Zielona Góra. tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 z SIM lockiem ERA, 
nowy, -130 zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 077/481-75-84 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 SIM lock ERA, łado
warka, stan b. dobry, -160 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 na gwarancji, ładowar
ka, futerał, z SIM lockiem Pius, - 130 zł. Oleszna, tel. 
071/346-19-24,0609/07-25-33 po godz. 16 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 bez SIM locka. na gwa
rancji, -180 zł. Wrodaw, tel. 0501/28-64-95 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 niebieski. DB. stan b. 
dobry, SIM lock Era, bez ładowarki, - 90 zł. Wrodaw, tel. 
0609/15-60-18
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, idealny na kartę POP,

W-w, pl. Grunwaldzki 4  „ 
codz. od 10.00 do 18.00 §
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Tel: 071/321-97-78,0503 91 66 52
| skupujemy telefony uszkodzone |

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T 2 0 ................... 360 zt
ERICSSON R320................. 360 zl
NOKIA 3210......................... 330 zt
ALCATEL 501 .................. .... 370 zt
ERICSSON T 2 8 s ................. 480 zł
NOKIA 3310.......................... 430 zt
oraz Inne telefony z promocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
tel. 0-603 539 090

12.06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 87



r  OPOH619

TELEFO N Y KOMORKOW E

Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 nowy, bez SIM locka, 
ładowarka - 170 zł. Wrocław, tel. .071/372-58-80, 
0503/54-94-42
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 80 SIM lock na 
wszystkie sieci, ładowarka, - 200 zł. Bolesławice, tel. 
0502/84-33-96
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC uszkodzona bate
ria, - 70 zł. Legnica, tel. 0503/73-07-20 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ładowarka, kolor 
żółty - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 lub 074/841-66-66 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ład. sieciowa, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-45, 
0601/55-20-51
TELEFON GSM MOTOROLA T180 kompletny, bez SIM loc
ka, -170 zł. Legnica, jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 bez SIM locka -180 żł. 
Jawor, Legnica, teł. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 kompletny, '- 190 zł. ‘ 
Legnica, Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, bez SIM locka, 
na gwarancji, -180 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 w sieci Idea, ładny, 
2-systemowy, idealny do karty PUP] lak-Ti 
zł. Wrocław, tel. 0502/89-64-86 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemowy, ideal
ny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 180 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 ładowarka, działa w 
każdej sieci, - 170 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-11, 
0501/94-24-30
TELEFON GSM MOTOROLA T 260 GPRS, -1.100 zł. Wro-
cław, tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88___
TELEFON GSM MOTOROLA V100E najnowszy model, WAP, 
wibracja, dyktafon 3 min, głosowe wybieranie, gry, przywie
ziony z Anglii, - 890 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 

-0603/18-93-83 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 ładowarka sieciowa, 
klips, zestaw głośno mówiący, słuchawki, 2 panele kolorowe, 
radio, Internet, pudełko, instrukcja, gwarancja, - 210 zł. Go
styń, tel. 065/572-51-65,0609/45-99-61 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 kompletny, - 190 zł. 
Legnica, Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 pudełko, ładowarka, 
zestaw słuchawkowy, bez SIM locka, • 185 zł. Wrocław, tel. 
0503/97-60-37
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288,2001 r. kupiony 2 mie
siące temu, działa w POP, radio, internet, pudełko, ładowar
ka, gwarancja, 80 zł na koncie, stan idealny, • 300 zł. Modła, 
tel. 076/817-22-19,0503/52-37-10 
O TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 prawie nowy,

9 miesięcy gwarancji, bez SIM locka, zestaw słu
chawkowy, ładowarka samochodowa, instrukcja, 
pokrowiec, czarny, - 850 zł lub zamienię na nowy 
(na gwarancji) Sony Z5, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0600/83-83-83 80011141

TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, bez SIM locka, ład. sie
ciowa, stan b. dobry, - 800 zł. Lubin, tel. 0603/16-79-74 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 z 2000 r., oryg. etui, 
bateria Li-jon, stan idealny, - 660 zł. Wrocław, tel. 339-85-60, 
0605/51-94-24
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 810 zł. Legnica, tel. 
0601/57-48-87
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM MOTOROLA V 50, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM NOKIA nowy. używany tydzień, z SIM loc- 
kiem Plus, pudełko, ładowarka, instrukcja, stan idealny, folia, 
na wyświetlaczu, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 0503/10-72-34 
TELEFON GSM NOKIA 3110 kompl, • 150 zł. Lubin, tel. 
0606/47-48-97
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, działa w sieci Era, • 
120 zL Wrocław, tel. 355-98-31,0602/10-19-33 
TELEFON GSM NOKIA 3110 + bateria nowa, • 110 zł. Wro
cław, tel. 071/339-19-42,0503/66-14-41;
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowa, idealny do TAK 
TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, -120 zł. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, po
krowiec skórzany, drugi panel, klawisze, pudełko, dokumen
tacja, karta POP, -.300 zł. Burkatów, gm. Świdnica, tel. 
0605/91-90-96
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, w pudełku, 2 szt.
- 320 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29, 
0609/52-74-54
TELEFONY GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, dwa panele, 
net monitor, 5 gier, logo • 320 zł, Nokia 5110 Plus - 220 zł, 
Alcatel Ot 501, bez SIM locka - 500 zł, Mitsubishi Trium Mars, 
bez SIM locka, bez polskiego menu • 280 zł, Ericsson R 320S, 
bez SIM locka, kpi. - 470 zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20, 
0603/84-85-36
TELEFON GSM NOKIA 3210 wibracja, panel srebrny, - 270
zł. Jelenia Góra, tel. 0601/91-05-56
TELEFON GSM NOKIA 3210, • 350 zł. Kłodzko, tel.
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Plus GSM, ładowar
ka, stan b. dobry, - 320 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, - 350 zł. Legni
ca, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3210 kompletny, - 280 zł. Legnica, 
Jawor, tel. 0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 220 zł. Leszno, tel. 
0608/89-82-15
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, pudełko, z SIM 
lockiem Era, na kartę TAK TAK, stan b. dobry, • 260 zł. Lubin, 
tel. 076/844-50-61
TELEFON GSM NOKIA 3210 na kartę Simplus. ład. siecio
wa, pokrowiec, stan b.‘ dobry, - 320 zł lub zamienię ńa "Nokię 
6110 z dopłatą. Lutynia, tel. 0607/82-60-10 '
TELEFON GSM NOKIA 3210 logo. mało używany, gwaran
cja, - 270 zł. Nysa, tel. 0W431 -83-63,0602/71 -89-33 
TELEFON GSM NOKIA 3210iuterał, ładowarka/bez SIM loc
ka, stan dobry • 280 zł. Nysa, lei. 0607/08-12-62

TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, na gwarancji, 
kompletny, - 315- zł. Oleśnica, tel. 071 /793-39-9Ś, 
0503/71-03-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 gwarancja, • 360 zł lub zamie
nię. Oława.tel.071/303-29-25,0606/42-15-39 - :>=■./'. 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład., na gwarancji;- 270 zł. 
Opole, tel. 0602/76-46-46 -
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, na gwararicji 3 
mies., 2 panele, - 270 zł. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
TELEFON GSM NOKIA 3210 - 250 żł, Nokia 3310 • 480 zł. 
Świdnica, tel. 0503/54-78-56,0604/12*5-13 '
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIMIocka, • 250 
zł lub zamienię na Nokię 3310, Siemens.C35i z dopłatą. Trzeb
nica, tel. 0609/42-31-71
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, wibracja, pu
dełko, instr. obsługi, ładowarka, stan idealny, - 290 zł. Wał
brzych, tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 beż SIM Iocka. stan idealny, • 
300 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, futerał, - 240 zł. 
Wrocław, tel. 0503/03-72-17
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 180 zł. Wrocław, tel.

TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, futerał, bez SIM loc
ka, • 250 zł. Wrocław, tel. 0608/22-51-15 
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem, Idea. pudełko, 
instrukcja, ładowarka sieciowa, stan b. dobry, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0501/55-89-70
TELEFON GSM NOKIA 3210 roczny, stan b. dobry, bez SIM- 
locka, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/72-33-05 
TELEFON GSM NOKIA 3210 kompletny, na gwarancji, stan 
idealny, mało używany, działa w każdej sieci, wgrane logo i 
net momtori—280 zi, WrocławF -tek G600/36-02-24t 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 3210 z nowym oryg. panelem (nie
bieskim), bez SIM locka, - 310 zł. Wrocław, tel. 0503/85-22-47 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry. - 
270 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, - 300 zl. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, instrukcja, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/50-37-08
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka, brak 
zasięgu, bez menu w j. polskim, -120 zł. Wrocław, tel. 
071/351-53-68,0604/71-39-48 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, stan idealny, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, niebieskie pod
świetlenie, ładowarka, stan b. dobry, - 360 zł. Wrocław, tel. 
0501/95-61-78
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowa bateria, pokrowiec, stan 
b. dobry, - 260 zł. Wrocław, tel. 0504/93-91-18 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pokrowiec, panel, 
pudełko, bez SIM locka. - 270 zł. Wrocław, tel. 0600/60-81-06 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, menu w j. pol
skim, pudełko, faktura zakupu, etui, • 260 zł. Wrocław, tel. 
071/338-02-78,0601/67-73-07 
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Era, komplet, - 230 zł 
lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, bez SIM loćka, pełna 
dokumentacja, na gwarancji/pudełko, instr. w jęz. polskim, 
ładowarka, 4 szt. - 200 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM NOKIA 3210 3-miesięczny, na gwarancji, 
pudełko, instrukcja, stan idealny • 290 zł. Złotoryja, tel. 
0603/48-23-10
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, nowy, działa w 
sieci Era, • 320 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. bez SIM locka, • 480 zł. 
Bolesławiec, tel. 0608/25-36-84 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. w pudełku, 2 szt. - 480 
zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29,0609/52-74-54 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka + dodatkowy 
panel • 450 zł lub zamienię na Motorola Star Tac, z dopłatą. 
Dzierżoniów, tel. 0604/79-87-64 
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, wibracja, wybie
ranie głosowe, zegarek, - 440 zł. Głogów, tel. 0602/88-51-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 3-mies., na gwarancji, ład. fu
terał, pudełko, stan idealny, z SIM lockiem ERA, • 400 zł. Głub
czyce, tel. 0602/32-17-98
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 450 zł. 3210 - 330 zł, Alcatel 
302 - 280 zł, 501 - 480 zł, Siemens C35 - 300 zł, Ericsson 
T-28 - 500 zł, T 20 - 500 z i inne, nowe, skup telefonów. Głu
chołazy. tel. 0606/45-32-30
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock, nowy panel, na gwa
rancji, logo, pudełko, ładowarka, - 500 zł. Grodków, tel. 
0608/85-29-60 •’
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; programator Phoenix, Smartmouse, 
GSM/DTV -od 200 zł. Reaktywcja na pełny pakiet nieaktyw
nych kart DTV. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 490 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Plus GSM, ładowar
ka, stan b. dobry, - 460 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, pudełko, gwarancja, nie 
używany, 3 szt. - 430 zł. Kłodzko, tel. 074/867-62-98, 
0607/33-73-58
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, folia na 
wyświetlaczu, z ładowarką - 300 zł. Kobierzyce, woj. wro
cławskie, tel. 0605/14-21*52
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji. - 550 zł. 
Legnica, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, z SIM lockiem-Era, na 
gwarancji, pudełko, folia na wyświetlaczu, - 430 zł. Legnica, 
tel. 076/858-53-05
TELEFON GSM NOKIA 3310 uszkodz. + zestaw głośno mó
wiący -150 zł. Legnica, tel. 0604/75-65-24 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, na gwa
rancji, SIM lock Plus, data zakupu 31.05,20.01 r, - 470 zł. Le
gnica, tel. 0603/33-35-62

TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, nowy, - 450 zł. Le
gnica, JawoMeH6Q3/48-89t02 ,
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 410 zł. Nokia 3210 - 280 zł. 
Nokia 5110 -190 zł. Legnica, Złotoryja, tel. 0607/46-68-34 
TELEFON GSM NOKIA 3314 ładowarka, panel „Cobra’, pu
dełko, na gwarancji, - 400 zł. Lubań, tel. 075/646-36-15 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, z SIM loc
kiem Plusa, folia na wyświetlaczu, ładowarka, pudełko, mało 
używany, pokrowiec, - 480 zł. Lubin, tel. 0607/44-55-95 
TELEFON GSM NOKIA 3310 3-miesięczny, folia na wyświe
tlaczu + 2 panele, ładowarka sieciowa, działa w sieci Idea, - 
400 zł. Lubińi tel. 0501/62-29-48 
TELEFON GSM NOKIA 331Ó ład., na gwarancji, - 400 zł. 
Opole, tel. 0602/76-46-46
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, gwarancja, 
-420 zł. Polkowice, tel. 0601/59-39-70 
TELEFONY GSM NOKIA 3310 Era, kompl. - 500 zł, Ericsson 
T 28s, kompl., bez SIM locka, nowy • 580 zł, Nokia 6150, 
kompl., bez SIM locka, menu w jęz. ang. - 400 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/87-15-52
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, gwarancja
- rok, wibracja, gry i inne, możliwość zdjęcia SIM locka, - 470 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM NOKIA 3310 działa w każdej sieci, komplet- 

. ny, stan idealny, - 430 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-31-08 
TELEFON GSM NOKIA 3310 fabrycznie nowy, na gwarancji,
- 430 zł. Wrocław, tel. 071/783-47-10,0601/43-15-21 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0609/35-24-87
TELEFON GSM NOKIA 3310 gwarancja, pudełko, instrukcja 
obsługi, ładowarka, wgrane dodatkowe dzwonki, nowe logo, 
stan b. dobry, • 400 zł. Wrocław, tel. 0502/26-27-29 
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, ładowarka, instr. w jęz. 
polskim, wibracja, bez SIM locka, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/363-89-89,0604/36-24-29 
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji do 12.2001 r., z 
SIM lockiem Idea, - 430 żł. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, mało używany, na 
gwarancji, stan idealny, możliwość usunięcia SIM locka, wi
bracja, wybieranie głosowe, • 440 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-02-24,0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, nie używana, folia na 
wyświetlaczu, cena 470 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
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TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, - 420 zł. Wro
cław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany, • 420 zł. Wro
cław, tel. 0601/05-30-82
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 460 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 3310 kpi., stan b. dobry, Nokia 8810, 
uszkodz., Sagem 939 uszkodz. - 700 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-73-68
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, ładowarka • 420 zł. Wro
cław, tel. 0503/85-12-01
TELEFON GSM NOKIA 3310 zadbany, na gwarancji, kupio
ny 13.12.2000 r., karta klub Nokia, ładowarka, SIM lock Plus 
GSM, instrukcja, Soft 4.35 (najnowszy), • 450 zł. Wrocław, 
tel. 0607/50-37-08

HURTOWNIA AKCESOMI 
DO TELEFONÓW 
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ład. sieciowa, pudełko, kolorowy panel, instrukcja, stan b. 
dobry, -180 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/57-12-10 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, etui, - 200 zł. Kar
pacz, tel. 0603/32-24-00
TELEFON GSM NOKIA 5110 kompletny, -180 zł. Legnica, 
Jawor, tel. 0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka sie
ciowa, pokrowiec, instrukcje, stan idealny, wymieniona bate- 

220 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86. 0602/17-48-60.
0603/04-30-42
TELEFON GSM NOKIA 5110 - 250 zł oraz Nokia 3210 • 300 
zł. Oleśnica, tel. 0606/36-29-27 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. ładowarka, pu
dełko, pokrowiec, instrukcja w j. polskim, -190 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 0503/97-61-07
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. ładowarka, po- 
krowiec, -160 zł. Syców, tel. 0605/37-90-11 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, 2 panele, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, stan b. dobry, - 220 zł. Twardogóra, 
teir071/315̂ 96-76,0600/5̂ -70-09 “
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, instrukcja, pudełko, 
z SIM lockiem, stan b. dobry - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-15-92
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, działa w Plus 
GSM, stan b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 071/348-06-28 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. dobra bateria. 2 
panele, ład. samochodowa, z zestawem słuchawkowym, • 220 
zł (możliwy dowóz). Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
TELEFON GSM NOKIA'5110 bez SIMIocka, 2-letni, -120 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-33-05
TELEFON GSM NOKIA 5110 kompletny, stan idealny, wgra
ne logo i net monitor, idealny do Tak Tak I Simplus, • 180 zł. 
Wrocław, tel. 0600/36-02-24.0605/64-23-88 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, dodatkowy panel, 
oryg. pudełko, bez SIM locka, - 230 zł lub zamienię na Nokię 
3210, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/367-70-58 
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 5110 kompletny, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/50-37-08
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, za
dbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -.60-25 
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus, stan b. dobry,

TE L . K O M O R K O W E G SM  D C S
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TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, - 480 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-27-24,0503/79-71-29 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, • 480 zł. Wrocław, tei. 
071/788-55-83,0501/94-29-26 
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 bez SIM locka, zadbany, ze 
stycznia 2001 r., czysta gwarancja, pudełko, ładowarka, - 440 
zł. Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, na gwarancji, SIM lock 
Era, pudełko, ładowarka, logo operatora, stan b. dobry, - 450 
zł. Wrocław, tel. 0503/32-25-53 
TELEFON GSM NOKIA 3310 kupiony 2 tygodnie temu, stan 
idealny - 460 zł. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka - 400 zł/szt. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/31 -20-64 
TELEFON GSM NOKIA 3310 w pudełku, gwarancja, SIM lock 
Ery, 2 ładowarki, pokrowiec, • 450 zł. Zebrzydowa, tel. 
0604/97-29-13,0601/08-44-70 
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Plus, komplet, na gwa
rancji, - 390 zi lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, - 480 zł. Zielona 
Góra, tel. 0605/91-57-62
TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Plusa, stan ide
alny, pudełko, ładowarka, - 420 zł. Złotoryja, tel. 0502/62-87-97 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowy, działa w 
sieci Era, - 450 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFONY GSM NOKIA 3320 cena - 450 zł, Nokia 3210 - 
300 zł, Siemens C35i - 360 zł, Siemens C25, uszkodzona 
bateria -140 zł, Motorola D-160, uszkodzona bateria - 50 zł. 
Lubin, tel. 0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka • 180 zł. Jawor, 
Legnica, tel. 0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 5110 z SIM lockiem Plus, pokrowiec,

etui, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy, • 170 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/775-76-07 w godz. 9-17 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ład. sieciowa, 2 
x panel, stan dobry, -180 zł. Zgorzelec, tel. 0607/82-72-60 po 
godz. 20
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM locka, - 
230 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 5130 nowy, bez SIM locka. -160 zł. 
Chojnów, tel. 0604/36-75-19
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka, bez SIM locka. stan 
idealny, logo operatora, netmonitor, -180 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-97-75
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka -160 zł, Nortel 1822, 
ładowarka, działa w sieci Idea - 90 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0603/50-66-68

TELEFON GSM NOKIA 6110 w pudełku, ładowarka, instruk
cja i menu w jęz. polskim, dodatkowo zestaw słuchawkowy i 
etui,/340 zł. Wrocław, teł. 0601/77-51-91 • -
TELEFON GSM NOKIA 6110 z ładowarką na gwarancji, • 
790 zł. Wrcrcław, tel. 0603/29-23-06 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez SIM loc
ka, - 270 zł. Wrocław, tel, 0608/11 -60-25 •
TELEFONY GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, ładowarka, 
menu w jęz. polskim, stan idealny - 400 zł, Nokia 3310, nowy 
- 470 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, stan dobry - 270 zł łub 
zamienię, możliwość dopłaty. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6150 kalendarz, profile, łącze na 
podczerwień, menu w jęz. polskim, bez SIM locka, stan b. 
dobry, - 480 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94̂ 66 r .
TELEFON GSM NOKIA 6150 stan idealny • 390 zł lub zamie
nię na Nokię 3310. Wrocław, tel. 0503/55-15-32 
TELEFON GSM NOKIA 6150 stan b. dobry, bez SIMłocka i 
bez ładowarki, 2-systemowy, bogate menu - 410 zł. Wrocław, 
tel. 0602/18-68-43
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, POP i 
Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM NOKIA 6210,2001 r. akumulator z wibracją, 
duży wyświetlacz, ładowarka, mało używany, stan idealny, - 
660 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 • 
TELEFON GSM NOKIA 7110, - 890 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, bez SIM locka, 
menu w jęz. polskim, - 670 zł. Lubin, tel. 0603/16-79-74 
TELEFON GSM NOKIA 7110 z ładowarką, niebieskie pod
świetlenie, stan idealny, - 500 zł lub zamienię na Nokię 3310. 
Lwówek. Śląski, tel. 0606/23-29-39 
TELEFON GSM NOKIA 7110 - 650 zł lub zamienię na Nokia 
3310. Rawicz, tel. 0605/37-39-37 
TELEFON GSM NOKIA tttfrberStM locka, bogate-menu; 
aktywna klapka, działa w każdej sieci - 720 zł. Wrocław, tel. 
0602/18-68-43
TELEFON GSM NOKIA 7110, - 650 zł lub zamienię na Nokię 
6210. Wrocław, tel. 071/338*02-78,0601/67-73-07 

"TELEFON GSM b 
zi. Wrocław, tel. 0607/50-37-08 
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan idealny, • 700 
zł. Wrocław, teł. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 7110 lekko porysowany, - 600 zł. Zie
lona Góra, tel. 0600/25-32-61
TELEFON GSM NOKIA 8110 „banan’, ład. sieciowa, działa 
w Plusie i w Erze, -170 zł lub zamienię na Nokię 3210, Sony
CMD C5. Wrocław, tel. 0501/36-81-96__
TELEFON GSM NOKIA 8148, • 200 zł. Wrocław, teł. 
0605/91-62-00
O TELEFON GSM NOKIA 8210 • 1.050 zł, 6210 - 950 

zł, 3310 - 460 zł; Motorola V 3690 • 1.050 zł. Nowe, 
na gwarancji: Nokia 7110 • 700 i 760 zł, Siemens 
S35 • 750 zł, stan b. dobry, oraz inne telefony, 
nowe i używane, w Plusie, Erze i Idei, bez SIM 
locka. Pakiety startowe: Simplus • 26 zł, TAK TAK 
(50 zł na koncie) • 95 zł, POP. (15 zł na koncie) • 
35 zł, kupony Simplus 30 • 28 zł, 50 • 48 zł, tel. 
0606/98-26-09,074/865-51 -78 Kłodzko 03003381 

TELEFON GSM NOKIA 8210 czerwony, pudełko, gwarancja, 
pokrowiec Krussel, -1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0501/22-51-99 
TELEFON GSM NOKIA 8210 BLUE LIGHT bez SIM locka, 
kpi., nowy, stan idealny, - 1.300 zł lub zamiana na Motorola 
V3690 i dopłata. Głogów, tel. 0600/30-26-73.
TELEFON GSM NOKIA 8210 na gwarancji, z SIM lockiem 
ERA GSM lub bez, w pudełku, menu w jęz. polskim, -1.000 
zł. Lubin, tel. 0603/16-79-74
TELEFONY GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, komplet, w 
pudełku, stan idealny -1.000 zł, Nokia 8850, bez SIM locka, 
komplet -1.600 zł, Nokia 6210, nowy, komplet -1.000 zł, No
kia 6150, bez SIM locka, ładowarka, stan idealny - 400 zł, lub * 
zamienię, możliwa dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 8810 bez SIM locka, mały, srebrny, - 
610 zł. Wrocław, tel. 0604/84-44-82 
TELEFON GSM NOKIA 8810, • 750 zł. Wrocław, tel. 
0609/35-24-87
TELEFONY GSM NOKIA 8850 nowy, na gwarancji, komplet
ny, w pudełku, nie używany - 1.800 zł, Nokia 8210, komplet
ny, w pudełku, na gwarancji -1.000 zł, Nokia 3310, na gwa
rancji, kompletny, nówy, w pudełku - 450 zł. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy, • 1.570 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/367-26-08
TELEFON GSM NOKIA 8850 stan b. dobry, bez SIM locka, 
menu w jęz. polskim, ładowarka, - 1.580 zł lub zamienię na 
Nokię 6210 + dopłata. Zebrzydowa, tel. 0604/97-29-13; 
0601/08-44-70
TELEFON GSM PANASONIC G450 stan dobry, bez SIM loc
ka, działa w Plusie, Erze, brak ładowarki, • 70 zł. Wrocław, 
tel. 0503/50-28-18
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka, instrukcja, 
działa w Plus GSM i Simplus, stan b. dobry -105 zł. Wrocław, 
tel. 0605/26-44-91
TELEFON GSM PANASONIC G520 ładowarka samochodo
wa, karta Simplus, -100 zł. Głogów, tel. 0609/59-10-51 
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 G600 Wibracja, możliwość na
grywania rozmów, ładowarka sieciowa i samochodowa, po
krowiec, stan b. dobry, -140 zł. Wrocław, tel. 0501/52-68-94 
TELEFON GSM PANASONIC G600 ład. sieciowa, samocho
dowa, pokrowiec, stan b. dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0501/52-68-94
TELEFON GSM PANASONIC G600 używany, 2 baterie, do-.

sprzedaż •  zamiana •  k o m i s

SIM LOKI*SERWIS TELEFONOW
Tel: 071/783 69 39:0503 91 66 52

W-w, ul. Swobodna 41 

c o fo  od 10,00 do 18.00

Pokrowce skórzane - 25

ip e ik i  do telefonów - 25 
^te)iWytf magnetyczny - 35

WYŚWIETLACZE
Z WYMIANĄ

NOKIA 5110 - 95 zl
NOKIA 3210 - 130 zł
NOKIA 3310 - 160 zł
ERICSSON T10 - 140 zł
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TELEFONY KOMORKOWE
fKO ZPtO N

• serwis • skup
• sim lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

datkowa 1200 mAh, nagrywanie rozmów, wibracja, dod. ła
dowarka samochodowa, dodat. antenka, bez SIM locka, - 200 
zł. Wrocław, tel. 0603/56-89-10 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 pokrowiec, - 220 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 0503/66-72*25 
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 ład. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówiący, 
idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy, stan ide
alny, • 250 zl. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90. bez SIM locka. stan ide-

TELEFONY NA KARTY
JU Ż  OD 1 0O ZŁ. 

OPOH724 ZESTAWY 
KARTA + TELEFON OD 130 zł

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tal. 322-S7-OS. 0501 81-83 87

alny, TAK TAK, POP, SIM plus, - 450 zł lub zamiana na 8810, 
z dopłatą. Głogów, tel. 0600/30-26-73 
TELEFON GSM PANASONIC GD90, bez SIM locka, stan ide
alny. na karty TAK TAK. SIMPLUS. POP,,- 430 zł. Głogów, tel. 
0600/30-26-73
TELEFON GSM PANASONIC GD90 ładowarka, bez SIM loc
ka, - 420 zł. Legnica, tel. 0600/16-19-58 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 ładowarka, bez SIM loc
ka, 2 panele, - 370 zł. Legnica, tel. 0606/75-43-80

' S K U P  W
S P R Z E D A Ż

Z A M I A N A
Wrctław; vl. ■. Skłodowski* j-Cirit 3 

Ul. k»a.: 0<600<344< 471 4  
Ul: 321-90-36

“ iłPO Pł ^

TELEFON GSM PANASONIC GD90, pudełko, na gwarancji, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 0501/19-11-27 
TELEFON GSM PANASONIC GD90, zapakowany, w pudeł
ku, ładowarlca sieciowa, alarm wibracyjny, 2 kolory podświe
tlania, pokrowiec, stan idealny, mały, lekki, - 580 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0501/46-67-55 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 bez SIM locka, ładowar
ka, 2 kolory podświetlania, dyktafon, mały, folia na wyświetla
czu, - 420 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89

KUPUJEMY TELEFONY
* PŁACIMY NAJLEPIEJ
Wrodaw uL Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały, 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, wibracja, ani
macja, • 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD92 niebieski. SIM lock Plus, 
komplet, stan idealny, pokrowiec, - 520 zł. Zielona Góra, tel. 
0608/58-08-53
TELEFON GSM PANASONIC GD92 z SIM lockiem, działają
cy w sieci Plus, nowy, na gwarancji, folia, dokumentacja, na 
kartę Simplus, - 550 Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 najnowszy model, nowy, 
7 kolorów podświetlania, ładowarka, instrukcja, pudełko - 800 
zł lub zamienię, Siemens C-35i, nowy, bez SIM locka, łado
warka, kompletny, w pudełku - 360 zł. Oława, tel. 
0502/99-08-87
TELEFON GSM PANASONIC GD93 pudełko, instrukcja, gwa
rancja, działa w ERA GSM, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/81-24-53
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, Idea, • 850 zł. 
Wrocław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, - 900 zł lub za
mienię na Nokię 6210 + 150 zł albo 6150 + 550 zł. Wrocław, 
tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM PANASONIC GD93 pudełko, instrukqa, gwa
rancja, Era, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
TELEFON GSM PANASONIC GT90 stan idealny. - 420 zł. 
Głogów, tel. 076/630-26-73
TELEFON GSM PHILIPS GENIE ładowarka, z SIM lockiem 
Era. - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
TELEFON GSM PHILIPS GENIE wybieranie głosowe, kalen
darz, komplet, ładowarka stacjonarna i samochodowa, • 230 
zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0608/5§-08-53 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim

plusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan idealny, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFONY GSM PHILIPS OZEO z SIM lockiem Era • 350 zł. 
Panasonic GD92, z SIM lockiem Plus - 550 zł, Siemens SL45
• 1.600 zł, Alcatel OT -120 zł, Nokia 3310, z SIM lockiem Plus
- 450 zł, Sony C5 - 220 zł, Siemens C25, z SIM lockiem Idea
- 200 zł, Motorola V3690 - 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/91-57-62
TELEFON GSM PHIUPS SAWY futerał, ładowarka, pudeł
ko. bez SIM locka. -130 zł. Wrocław, tel. 0608/86-59-33 
TELEFON GSM SAGEM z SIM lockiem Idea, ład. samocho
dowa, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 w Plus GSM. bez ładowar
ki, mały, lekki z wibracją - 70 zł. Wrocław, tel. 0608/89-70-46 
TELEFON GSM SAGEM MC 912 na gwarancji, działa w Idei,
• 200 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-12
TELEFON GSM SAGEM MC 912 SIM lock Idea, 2-systemo
wy, bateria wibracyjna, zestaw głośno mówiący, stan b. do
bry, kolor granatowy, pokrowiec, ładowarka, 2 mies. gwaran
cji, - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/87-02-67 
TELEFON GSM SAGEM MC 912 żółty, mały, wibracja, ze
staw głośno mówiący, ładowarka, bez SIM locka, czerwone 
podświetlanie, instrukcja, gwarancja, stan idealny, -170 zł. 
Wrocław, tel. 0607/74-05-27 po godz. 15 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, ładowarka, 
pudełko, pokrowiec, idealny na kartę TAK TAK, POP, Simplus,
- 220 zł. Zielona Górą, tel. 0605/91-57-62
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka, bateria wi
bracyjna, gry, ładowarka, wbudowany zestaw głośno mówią
cy, menu w jęz. polskim, kompozytor, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0502/94-05-39
TELEFON GSM SAGEM MC 939, -190 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0502/65-86-01
TELEFON GSM SAGEM MC 939 wibrująca bateria, zestaw 
głośno mówiący, gry, przeliczenia walut, kalkulator, mało uży
wany, -170 zł. Wroolaw, tel. 787-42-14 
TELEFON GSM SAGEM RC 712, - 99 zl. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/481-94-11
TELEFON GSM SAGEM RC 712 działa w sieci Era, ład. sa
mochodowa, - 70 zł. Wrodaw, tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 ładowarka domowa, pokro
wiec, instrukcja, pudełko, idealny na kartę Simplus, -140 zł. 
Kłodzko, tel. 0604/87-53-33
TELEFON GSM SAGEM RC 715 działa w sied Era i Plus, 
ładowarka, 2 szt. - 90 zł/szt. Wrodaw. tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100, - 690 zl. Wrodaw, 
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 - 390 zł. Wrocław, tel. 
0503/85-12-01
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2200 wibracja, bez SIM loc
ka, aktywna klapka, bez instr. w jęz. polskim, - 210 zł. Wał
brzych, tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2400, - 800 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40,0606/66-92-29 .
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 250 bez SIM locka. 2-sys
temowy, bateria wibracyjna, stan idealny, -100 zł. Wrodaw, 
tel. 071/351-53-68,0604/71-39-48 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 demnoniebieski, ła
dowarka, menu w języku polskim, wibracyjna bateria, wyb. 
głosowe, dyktafon, mały, bez SIM locka, - 290 zł. Wrodaw, 
tel. 0605/15-15-69
TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100 nowy, na gwaranqi, 
stan idealny, z SIM lockiem Plusa, - 750 zł. Wrodaw, tel. 
0501/63-18-31
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock Era. ładowarka, 
pokrowiec, pudełko, stan b. dobry, - 200 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/28-34-88
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pokrowiec, in
strukcja, działa w sied ERA GSM, stan b. dobry, -150 zł. 
Brzeg, tel. 0608/51-33-16
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, ładowarka, pokrowiec, 
stan b. dobry -170 zł. Chojnów, tel. 0608/03-68-42 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, nowy, - 200 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, pokrowiec, - 
220 zł. Kłodzko, tel. 0605/93-65-31 
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock Plus GSM, ładowar
ka. stan b. dobry. • 210 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM SIEMENS C25 kompletny, bez polskiego 
menu, bez SIM locka, stan b. dobry, -180 zł. Lubin, tel. 
076/846-45-77,0608/71-26-47 
TELEFON GSM SIEMENS C25 z SIM lockiem Era. -170 zł. 
Lubin. tel. 0602/29-72-99
TELEFON GSM SIEMENS C25 z SIM lockiem, ładowarka, 
pokrowiec, idealny do Tak Tak, stan b. dobry, -190 zł. Lubin, 
tel. 0604/16-52-85
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka sie
ciowa, pokrowiec, instrukcje, stan idealny, bardzo mało uży
wany, - 190 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86, 0602/17-48-60, 
0603/04-30-42
TELEFON GSM SIEMENS C25 gwarancja, - 230 zł lub za
mienię. Oława, tel. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka,

KABLE PC-KOM
(pełny wybór) 
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Sb e n y  j u ż  o d

stan dobry -180 zł, Siemens C35, bez SIM locka, kpi., stan 
idealny • 330 zl, Ericsson T10, bez SIM locka, tonowe wybie
ranie numeru, kpi. - 270 zł lub zamienię na inny, możliwa do
płata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM SIEMENS C25, bez SIM locka, pełne wypo
sażenie, stan b. dobry -170 zł. Wrodaw, tel. 071/360-1Ś-61, 
0503/01-57-76
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, -170 zł. Wro
daw. tel. 0602/60-93-81
TELEFON GSM SIEMENS C25 zestaw słuchawkowy, • 220 
zł. Wrodaw. tel. 0609/58-57-92 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka. instr. w jęz. 
polskim, ładowarka. - 200 zł. Wrodaw, tel. 0606/16-76-49 
TELEFON GSM SIEMENS C25, ład. siedowa, kpi. dokumen
tacja, -160 zł. Wrodaw, tel. 0608/21-30-18 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka domowa, stan ide
alny, -180 zł. Wrodaw, tel. 0503/85-22-47 
TELEFON GSM SIEMENS C25, • 200 zł. Wrodaw, tel. 
0605/91-62-00

w n y iH d t modele 
nowe i używane

rn m m5 0 -0 0 4  W ro tfaw .

TELEFON GSM SIEMENS C25ład. siedowa, pudełko, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, stan idealny - 
150 zł, z kartą startową POP -180 zł. Zielona Góra, tel. 
0608/58-08-53
TELEFON GSM SIEMENS C25 działający w sied Idea, nowy, 
na gwarancji, folia na wyświetlaczu, idealny na kartę POP, - 
200 zł. Zielona Góra. tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, na gwarancji, na rynku 
od miesiąca, mały, ergonomiczny kształt prosta obsługa, uni
katowe czerwone podświetlanie, - 340 zł. Brzeg, tel. 
0604/07-15-02
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, czerowne podświetle
nie, gwarancja 12 miesięcy, - 440 zł. Żary, tel. 0606/45-86-83 
TELEFON GSM SIEMENS C35 - 300 zł. Legnica, Złotoryja, 
tel. 0607/46-68-34
TELEFON GSM SIEMENS C35I z SIM lockiem Idea, łado
warka. • 280 zł. Bolesławice, tel. 0502/84-33-96 
TELEFON GSM SIEMENS C35I z zestawem słuchawkowym 
i pokrowcem, - 360 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0502/65-86-01 
TELEFON GSM SIEMENS C35I kompletny, bez SIM locka, - 
300 zł. Legnica, Jawor, tel. 0603/48-89-02

s e r w i s  r e U f o N ó w  G S M , u s u w a n i e  b lo lu d  S IM  L O C K  
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tel. 071 / 341 92 95
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, pokrowiec, 
ładowarka, stan b. dobry, - 330 zł. Leszno, tel. 0603/80-73-45 
TELEFON GSM SIEMENS C35I instrukcja, pokrowiec, pudeł
ko, ładowarka, karta POP, z kartą - 360 zł, bez karty • 340 zł. 
Lubin. tel. 076/849-70-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I. - 310 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
TELEFON GSM SIEMENS C351200 zł. C25 - 180 zł. inne. 
Świdnica, tel. 0503/54-78-56,0604/12-85-13

KUPIĘ NOWE

N0KIE 3310
większe ilości 

0608 181 222
TELEFON GSM SIEMENS C39 na gwarancji, stan idealny, - 
350 zl. Świdnica, tel. 074/853-13-68,0608/98-20-70 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pudełko, łado
warka, instrukcja, działa w sied Era, Plus, Idea, stan b. dobry, 
- 360 zł. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
TELEFON GSM SIEMENS C35I działa w każdej sied, - 300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-31-08 
TELEFON GSM SIEMENS C35I z SIM lockiem Idea, łado
warka. WAP. wibracja, 2-systemowy, etui, stan b. dobry, gry, 
SMS graficzny, - 350 zł łub zamienię na ihhy. Wrodaw, tel. 
071/321-28-39,0502/84-18-76 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. ładowarka, 
instr. w jęz. polskim, • 340 zł. Wrodaw, tel. 0604/11-49-96

^  AKCESORIA
do telefonów GSM 

OP011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
8 - M- san. I I 4., stacjonarna od 35 A, futerały 15 A  
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM SIEMENS C35I lad: sieciowa, nowy, nie tiży- 
wany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, idealny 
do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. Wrodaw, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I półroczny, na gwarancji, • 
300 zł. Wrodaw. tel. 0601/74-77-12 .
TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, gwarancja, stan ide
alny, -300 zł, Wrodaw. tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy. • 340 zł lub zamienię 
na Nokię 6150,3310 i inne. Wrodaw 
TELEFON GSM SIEMENS C35I miesięczny, - 320 zł lub za
mienię na Nokię 3210. Wrocław 
TELEFON GSM SIEMENS C35I 2-tygodniowy, • 300 zł lub 
zamienię na Nokię 3210. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM SIEMENS C35I kupiony w 01.2001 r.. stan b. 
dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/83-29-14 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. 10 miesięcy 
gwarancji, ładowarka, WAP, wibracja, - 300 zł lub zamienię 
na Nokię 5110, 6130, 8110 i inne, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0604/64-02-45

SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

nowych i używanych 
NAJLEPSZE CENY opo12m, 

możliwy dojazd 
Wrodaw, tel. 0-501 704 647,0-501222 096

TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji. - 340 zł. Ze- 
brzydowa, tel. 0604/97-29-13,0601/08-44-70 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka i polskiego 
menu, pokrowiec, - 270 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
0608/58-08-53
TELEFON GSM SIEMENS C35I z SIM lockiem Idei, uszko
dzony wyświetlacz, bateria, przyciski i panel w stanie ideal
nym, - 60 zł. Złotoryja, tel. 0502/62-87-97 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, bez SIM loc
ka, - 350 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM SIEMENS C35i • 320 zł. Wrocław, tel. 
0503/85-12-01
TELEFON GSM SIEMENS M35I kompletny, bez SIM locka. - 
400 zł. Legnica, Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka, w pudełku, 
instrukcja, ładowarka, zestaw słuchawkowy, pokrowiec, kom
plet uszczelek, - 450 zł lub zamienię na nowy, Nokia 3310, w 
pudełku, stan idealny. Lubin, tel. 0600/14-2&-36 
TELEFON GSM SIEMENS M35I kompl.. Idea - 500 zl. Wał
brzych. tel. 0600/87-15-52
TELEFON GSM SIEMENS M35I z SIM lockiem Plus. na gwa
rancji. pudełko, - 400 zł. Wrocław, tel. 0605/35-62-15 
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka. pudełko, 
gwarancja, wodoodporny, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/50-17-33
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, bez SIM locka - 400 
zł/szl Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/31-20-64 
TELEFON GSM SIEMENS N35I bez SIM locka, - 450 zł. Góra. 
tel. 0607/12-01-53
TELEFON GSM SIEMENS S10, -100 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/481-75-84
TELEFON GSM SIEMENS S11 Idea, pokrowiec, ładowarka 
220 V, dyktafon - 70 zł. Wrocław, tel. 0501/48-17-75 
TELEFON GSM SIEMENS S11 uszkodzona bateria, - 20 zł. 
Wrodaw, tel. 0503/86-38-42
TELEFON GSM SIEMENS S3 COM ładowarka - 45 zł, lub 
zamienię na kupony uzupełniające Simplus, POP, • 45 zł. 
Wrocław, tel. 0603/52-24-34
TELEFON GSM SIEMENS S35I gwarancja, pudełko, stan ide
alny, • 350 zł. Świdnica, tel. 0606/98-20-70,074/853-13-68 
TELEFON GSM SIEMENS S35I, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75.0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS S40, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16.0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS S6 ładowarka siedowa, futerał, 
karta Tak Tak, ważny numer, czas uzupełnienia 21.08.2001 
r., konto 4 zł -125 zł lub bez karty. Świdnica, teł. 074/850-97-04 
TELEFON GSM SIEMENS S6, - 30 zł. Wrocław, tel. 
0503/86-38-42
TELEFON GSM SIEMENS S8 bez ładowarki, - 60 zł. Legni
ca. tel. 0503/73-07-20
TELEFON GSM SIEMENS SL45 na gwarancji, • 1.300 zł. 
Legnica, tel. 076/854-28-70
TELEFON GSM SIEMENS SL45, - 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16

^ S E R W I S  G SM
^^OPOH729 * SIM LOCK) - OD 20 zł
tal. 322-97-03, mod-to)
0501 81-83 57 * WSZELKIE NAPRAWY
0502 37-87-95 (wyśwtotlaei* ttp.)
Wrodaw ul. Łokietki 4 (róg Drobnera)

TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, pełna dokumentacja, 
najnowszy model, działający w sied Era, -1.650 zł. Zielona 
Góra, tel. 0605/91-57-62
TELEFON GSM SONY CMD C1 pudełko, ładowarka, bez SIM 
locka, stan b. dobry, -190 zł. Chojnów, tel. 0604/36-82-78 
TELEFON GSM SONY CMD C1 • 250 zł. Legnica, tel. 
0604/75-65-24
TELEFON GSM SONY CMD C1, ład. sieciowa, instr. obsługi, 
-140 zł. Wrodaw, tel. 0608/21-30-18 
TELEFON GSM SONY CMD C5 dwusystemowy, ład. siecio
wa, - 220 zł. Wrodaw, tel. 071/357-53-24 
TELEFON GSM SONY CMD C5, bez ładowarki, pokrowiec, • 
150 zł lub zamienię na RO samochodowy. Wrocław, tel. 
0609/15-60-18
TELEFON GSM SONY CMD J5 SIM lock Era, bez ładowarki, 
skórzany futerał, - 650 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-01-84 
TELEFON GSM SONY CMD J5 gwarancja, bez SIM locka, - 
650 zł. Lubań, tel. 0607/24-18-73 
TELEFON GSM SONY CMDX1000 + zestaw głośno mówią: 
cy, - 200 zł. Wrodaw, tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 bez SIM locka, ład. sta
cjonarna, z zestawem słuchawkowym, pudełko, sprawna ba
teria, instrukcja, - 90 zł. Wrodaw, tel. 0605/91 -96-72 
TELEFONY nowe, różne, cena 20 - 80 zł. Wrodaw, tel. 
071/355-29-74,0503/07-67-95 
TELEFONY CONEX C wewnętrzne, z cyframi i literami, 6 szt., 
wraz z centralą i rozdzielnią, w pełni sprawne, pochodzące z 
likwidowanej firmy niemieckiej, • 1.500 zł. Karpacz, tel. 
075/761-84-89 grzecznościowy
O USUWANIE SIM LOCKÓW z większości modeli te* 

lefonów komórkowych, Alcatel, Bosch, Ericsson, 
Nokia, Motorola, Panasonic, Philips, Sagem, Sie* 
mens, sony i inne, wgrywanie menu w j. polskim, 
montaż wibracji do Nokii 3210, skup, sprzedaż, 
zamiana telefonów. Legnica, ul. Marsa 4, tel. 
076/854-51-63,0606/43-22-59 84018031

WYŚWIETLACZE DO TELEFONÓW GSM nowe i używane - 
od 20 zł/szl Wrodaw, tel. 0501/28-64-93 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zł, Nokia 
5110 - 55 zł, oryginalne. Wrodaw. tel. 0501/96-97-75

ZAMIENIĘ KARTĘ TAK TAK łatwy numer, ważna do 
. 17.08.2001 r, stan konta 15 zł - na kartę POP Idea. Wrodaw, 

tel. 0608/12-59-89
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 bez SIM locka, kpi., 
srebrny, na telefon Nokia 7110, z dopłatą do 100 zł. Legnica, 
tel. 0603/84-85-36
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSON T10S wibracja, wyb. 
głosowe, bez SIM locka, klawiatura SMS, lad. sieciowa, na nowy 
Siemens C25, bez SIM locka, lub inny. Głogów, tel. 
0502/65-70-98
ZAMIENĘ TELEFON GSM ERICSSON A1018S SIM lock Era, 
na gwarancji do stycznia - na telefon Nokia 3310. Wrodaw, tel. 
0606/12-34-16
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S na Nokia 3310, 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 0504/93-91-18

I SKUP, SPRZEDAZ, ZA M IA N A  
NAPRAW A ,

TELEFONOW
G S M  OP006393

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY 
NOKIA 3210 ■ 320 zl 
NOKIA 3310 ■ 430 z ł 

ERICSSON R320 ■ 320 z l 
ERICSSON T28s - 490 z ł 

usuwanie SIM locka, kodu aparatu i-innemożliwy dojazd
tel. 0-603 049 400, 0-503 939 490

ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S - 500 zł, na Nokię 
6150 + 150 zł lub 3310 + 150 zł, - 550 zł. Wrodaw, tel. 
0502/60-03-97
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 pełne wyposażenie, 
bez akcesoriów samochodowych, logo, net monitor, bez SIM 
locka, stan idealny - na inny telefon tej klasy. Lubin, tel. 
0605/64-24-46
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 2001 r. oryginalny 
panel, wgrane logo, etui, pudełko, gwarancja, na telefon Moto
rola Star Tak, działający w ERZE lub Nokię .banan’. Wrodaw, 
tel. 0600/31-69-96
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, 
działa w Erze - na telefon Ericsson T-28s. Wrocław, tel. 
0600/21-61-17
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji • 
na telefon Ericsson T 28s. Wrodaw, tel. 0601/43-15-21 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - na 3210, ♦ dopłata 
250 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka domowa, 
zestaw samochodowy, 2 centralki, antena samochodowa, mi
krofon, głośnik, uchwyt samochodowy - 200 zł, na centralny

n ^ S A L O N  TELEFONÓW
K O M Ó R K O W Y C HrOPOH728

MAMY CZEOO Ol POTRZ1BA____
WIEMY CZEOO Cl POTRZEBA... 

e«ny w  m le^c/«
Wrocław uL Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-87-05, 0501 81-83 57

zamek do samochodu 4-drzwiowego lub kpi. opon 175/70/13. 
Zgorzelec, tel. 0503/02-33-79
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130 na telefon Nokia 5110, 
bez dopłaty. Wrodaw, tel. 0603/48-45-74 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130 działający w sied 
Idea, na Nokię 5110. Wrocław, tel. 071/789-31-68 wieczorem, 
0603/48-45-74
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 używany, stan b. do
bry, bez SIM locka -1.000 zł na tańszy lub sprzedam. Wrocław, 
tel. 0608/29-53-04
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, na gwa
ranci od 14.052001 l, kompletny, futerał - na telefon Nokia 
7110 + 300 zł lub Nokia 6210 lub 8210. Polkowice, tel. 
0502/29-11-86
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy - 900 zł, 
na Nokię 6150 + 550 zł lub 6210 + 150 zł. Wrocław, tel. 
0502/604)3-97
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka - na 
inny. Wrocław, tel. 0602/60-93-81 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ła
dowarka - na inny telefon GSM. Wrocław, tel. 0603/52-24-34 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pu
dełko, ładowarka, instrukcja, bez SIM locka, stan b. dobry • na 
Nokię 3310. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na Nokię 3210 z 
dopłatą lub 3310, - 550 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97

SIM-LOCKI
U S U W A M I  
Serwis telefonów
Wrocław. 344-16-79.0609 40-88-33

------------- OW1Ż4SÓ

ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS S11 ładowarka, pudeł
ko - na inny telefon, działający w sied Idea, możliwość dopłaty. 
Wrocław, tel. 0603/52-24-34
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SONY CMD C1 srebrny, SIM lock 
Era, działa w Tak Tak, ład. siedowa i samochodowa - na inny. 
Wrocław, tel. 071/351-54-40,0606/81-75-85 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do Nokii 3110, profesjonalny, - 
95 zł. Wrodaw, teł. 0502/99-99-94,071/373-64-68 wewn.369 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Alcatel Easy, fa
brycznie nowy, faktura VAT, - 80 zł. Wrocław, tel. 0605/18-30-18

shup 
sprzedaż 
zamiana 

usuwanie blokad 
akcesoria 

ul. Dworcowa 9 
tal. 071/789-48-10 

0-501 778 396 
0-601 559 987
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY GARPIGIANI 51, • 3.200 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-71-88 ...
AUTOMAT DO LODÓW tradycyjny, stan dobry + przechowalnik na 
40 kg. - 2.000 zl. Lubsko, tel. 068/372-03-77 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH prod. niemieckiej, z 1995 r., 
posiada *pulchniacz, dwie sprężarki, chodzony powietrzem i dodat
kowo wodą, stan b. dobry, • 3.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-96 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH CARPIGIANI prod. włoskiej, 
stan b. dobry, z napowietrzaniem, • 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/28-88-92
AUTOMAT DO POPCORNU zasilanie 12V ♦ gaz, nowy, • 1.700 zl. 
Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ zasilanie 220 V i gaz, nie uży
wany, stan b. dobry • 600 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
AUTOMATY DO POPCORNU nowe, wydajne, gazowe, zas. 12V, •
1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-14 
BAREK OOMOWY blat ciemnozielony, marmurowy, nowy, -1.200 
zł. Wołów, tel. 071/389-35-62, 0604/42-08-45 
BATERIA PRYSZNICOWA HANSGROME Metris '♦ komplet natr. 
Axor • 650 zł. Wrocław, tel. 0606/85-03-31

Ą D I # T V R # A  c h ło d n ic tw o  I  ¥  r V M  g a s t r o n o m ia
OFERTA SPECJALNA: OPOl 1373|

GONDOLA MROZNICZAl
GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja I

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

BATERIA WANNOWA DAMIXA, nowa, 3-otworowa, chromowana, 
wyciągana słuchawka prysznica, • 1.200 zL Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
BATERIA WANNOWA FROME ♦ komplet natr. - 600 zł. Wrocław, 
tel. 0606/85-03-31
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA KLUDI-MIX, nowa, 1-otworowa, 
chromowana, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
BATERIE armatury, 1-uchwytowe, prod. niem., 25 szL, stan b. do
bry - 20 zł/szt Wrocław, tel. 071/322-33-64 
BIOPIEKARNIK KONWEKCYJNY garnek o śred. 22 cm, piecze bez 
tłuszczu, gotuje bez wody, dusi i grilluje • 105 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93 w godz.7-9,18-23
BIURKO jasne, wym. 100 x 42 cm, półka na klawiaturę, komputer, 
przegrody na CD, -100 zl. Wrocław, tel. 071/784-55-78 
BIURKO pod komputer, czarne, podwyższerfie na monitor, wysu
wana półka na klawiaturę, stan idealny, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/351-54-40, 0606/81-75-85
BIURKO, używane. • 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY VAILLANT 80 litrów, 380V, z termopro- 
gramatorem na 7 dni, stan idealny, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/43-73-16
BOJLER ELEKTRYCZNY do c.o., 160 I, używany. - 200 zl. Wro
cław. teł. 071/352-90-26, 0601/76-02-51 
BOJLER GAZOWY Hydrotherm, prod. niemieckiej, 6 kW, nie uży
wany, nowy, • 800 zł. Nysa, tel. 0602/72-87-41 
BOJLER OLEJOWY prod. niemieckiej, stan b. dobry, • 600 zLZłoty 
Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOWE 

na wymiar - PRODUCENT
WAGI, KRAJALNICE i 

AWER - IGLOO i 
ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 

tel. 074/854-04-86
Raty Leasing Seriws 

Największy wybór, niskie ceny
BRODZIK, nie używany, wym. 1 m x 1 m, -160 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-73-12
CHŁODZIARKA POLAR EW 10, • 450 zł oraz EW 20, - 450 zł oraz 
ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/327-92-79. 
0501/48-09-08
CHODNIKI WEŁNIANE ok. 20 m.b., szer. 60 cm • 10 żl/m.b. Wro
cław, tel. 071/352-90-26, 0601/76-02-51 
CZĘŚCI DO PRALKI PS 663-S-BID: silnik - 70 zł, pompa - 20 zł, 
programator • 60 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
DOZOWNIK do alkoholi, 6 szt. -100 zł/szL Świebodzice, tel. 
074/854-26-27
DYWAN 250x350, nowy, - 630 zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
DYWAN, wym. 3 x 5 m, kowarski, 80% wełny, bardzo ładny, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/62-06-90
DZWONEK bezprzewodowy, - 75 zł. Wrocław, tel. 071/372-99-56 
FOTEL 1-osobowy, rozkładany, niebieski. Nowa Ruda, tel. 
074/872-55-61
FOTEL 2-osobowy, rozkładany, z pojemnikiem na pościel, pluszo
wa tapicerka, kolor bordowo-czarny, -150 zł. Wrocław, tel. 

' 071/349-46-63 po godz. 18
FOTELE 2 szt, skóropodobne, czarne, ze schowkami, nowocze
sne, stan idealny, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/322-59-87 
FOTELE tapicerowane, 2 szt - 60 zł/szt Wrocław, tel. 071/321-94-74 
FRYTKOWNICA ZELMER wielofunkcyjna, • 80 zł. Wrocław, tel. 
071/373-67-53
FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA 1-komorowa, duży kosz, 5 litrów 
oleju, 380 V, • 700 zł. Wrocław, tel. 0502/54-08-11 
FRYTKOWNICA GAZOWA grfll gazowy z rusztem lub patelnią, wym. 
65 x 55 x 30 cm, • 1.300 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
GABLOTA SZKLANA 6-kątna (słupek), podświetlana, wym. 0.55 x 
0.55 x 1.50 m, z 3. półkami, zamykana, - 300 zł + VAT. Legnica, tel. 
076/850-64-25
GARNKI HOWELL DATACOM nowe, 16 szt - 2.835 zł. Wrocław, 
tel: 0608/30-37-66
GRILL GAZOWY 3-palnikowy, walizkowy, wym. 64 x 30, - 250 zł. 
Strzelin, lei. 071/796-12-77 po godz. 16 
GRZEJNIK wentylatorowy, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-57-78 
GRZEJNIK OLEJOWY 12-żebericowy oraz drugł 10-żeberkowy - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/342-45-44, 0604/31-77-32 
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW, - 400 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
GYROS 4-palnikowy, niezależnie współpracujące palniki gazowe,

LADY, REGAŁY, 
RÓŻNE SYSTEMY
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY, 
REGAŁY MAGAZYNOWE

-  S p r z e d a ż  r a t a l n a  -  
0 % >  p i e r w s z e j  w p ł a t y

Legnica, ul. Jaworzyńska 199 
tel./fax 076/850-61-86 

tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N I C Z E  
LADY, WITRYNY

P R O J E K T  G R A T I S  ! ! !

nowy, nie używany, w kartonie, - 1.550 zl. Wrocław, tel. 
071/316-25-01
GYROS GAZOWY 2-palinkowy i 3-palnikowy, od 10-25 kg wsadu, 

~beimar gazowy, -.1,600 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
HYDROFOR 251,220 V, • 250 zł. Oleśnica, tel. 071/338-51-61 
HYDROFOR poj. 150 I, z silnikiem, • 400 zł. Stary Śleszów, gm. 
Żórawina, tel. 071/311-45-76
HYDROFOR kompletny, nie używany, poj. 2001, • 900 zł. Stróża, 
tel. 071/316-91-59
HYDROFOR żeliwny, 12001, * pompa, silnik, • 400 zl. Wilkowice, 
tel. 071/316-51-73
HYDROFOR 201, nowy, idealny na działkę, • 310 zł. Wschowa, tel. 
065/540-52-15, 065/540-67-88
HYDROFOR NOCCHI, 1999 r. 220 V, poj. 601, nie używany, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0503/71-47-91
JUNKERS GAZOWY wiszący, 2-funkcyjny, 27 kW, -1.500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
JUNKERS GAZOWY łazienkowy, 2-letni, mało używany, stan ide
alny, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/361-60-55 
KABINA NATRYSKOWA SANTPLAST KP4/ZDS80(90) kompl., 
brodzik, obudowa i stelaż, oryg. zapakowana, cena sklepowa 1.800 
zł, • 950 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90,0604/31-72-76 
KANAPA rozkładana, 3-osobowa, czarna - 500 zł, brązowa - 450 zł,
2 sofy skórzane z wysokimi oparciami w kolorze brązowym - 450 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/367-83-84
KANAPA narożnikowa, 330 x 145, z weluru, 2 pojemniki na pościel,
3 pufy, zadbana, - 700 zł. Wrocław, tel. 365-25-08
O KASA FISKALNA ELZAB ALFA PLUS z szufladą, nie 

fiskalłzowana, szybka, cicha, mało używana, książka 
przeglądów, faktura VAT • 1.800 zł, waga elektronicz
na Medesa - 900 zł. Wrocław, tel. 0604/23-01-81 
02026691

KASA FISKALNA cena sklepowa - 4.500 zł, - 2.000 zl, Optimus IC 
“ PS 2000. Wrocław, tel. 071/363-34-47 
KASA FISKALNA DSA 4000S/99R z nowym modułem, - 2.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59
KASA FISKALNA ELZAB DELTA 20470 kodowana, z szufladą i 
akumulatorem, waga kalkulacyjna .Angel MX*, metkownica, kom
plet, • 3.500 zl. Bogatynia, tel. 075/773-31 -83,0606/43-94-73 
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA. - 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91, 0608/39-81-37
KASA FISKALNA OPTIMUS IC-CR 280 THERMAL z szufladą, nie- 
fiskalizowana, • 2.500 zł. Strzegom, tel. 074/649-30-56 wieczorem 
KASA FISKALNA OPTIMUS FRIGO na gwarancji, drukarka ter
miczna, możliwość podłączenia wagi i  czytnika kodów kreskowych, 
• 1.218 zł. Wrocław, tel. 071/783-76-41, 783-76-42 
KASA PANCERNA prod. przed 1945 r. -1.500 zl, szafa pancerna - 
500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-46-70 
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 zl. 
Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
KASY FISKALNE SHARP ER A435P bardzo mało używane, 5 szt. 
- 300 zł/szt ♦ VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25 
KLIMATYZATOR OKIENNY 5 kW • 2500 zł, klimatyzator okienny, 
moc 3 kW • 1800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37, 
071/318-21-02
KLIMATYZATOR DE LONGHI Pinguino Classic, z nawilżaczem 
powietrza do 80 %, prod. włoskiej, z przyłączem do okna lub komi
na wentylacyjnego, 950W, prawie nowy, • 1.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-52-76
KLIMATYZATOR POKOJOWY. - 500 zł. Lubin, tel. 0601/76-06-54 
KLIMATYZATOR 0.63 kW, do pomieszczeń o pow. do 17 m2. • 1.000 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 0609/37-54-05 
KLIMATYZATOR POKOJOWY różne typy, używane, techn. spraw
ne - od 700 do 1.800 zł, agregaty chłodnicze, inne chłodnicze, na 
zamówienie i wyposażenie sklepów. Wałbrzych, teł. 0605/20-92-20 
KLIMATYZATOR używany, w b. dobrym stanie, nadaje się do biu
ra, kempingu, sprowadzony ze Szwajcarii, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-23-51, 0603/91-54-12 
KOJEC DLA DZIECKA • 100 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
KOMINEK, wolno stojący, 9 kW, na drzewo, węgieł, nowy, -1.700 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
KOMINEK wolno stojący, 5 kW, na drzewo, węgiel, prod. niemiec
kiej, nowy, - 1.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
KOMINEK z piaskowca, -1.300 żł. Wrocław, tel. 0609/39-36-77
0  KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany 2+1, zmywar

ka Siemens, stół dębowy o wym. 180x200 cm + drew
niane foteliki, telewizor 21" • okazyjnie., tel. 
0601/72-17-70 02026551

KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2*1, kolor brązowy, - 
1.250 zł. Jawor, teł. 076/870-60-52
KOMPLET WYPOCZYNKOWY czerwony plusz, 3*2+1, nie rozkła
dany, stan dobry, -150 zl. Jelenia Góra, tel.- 075/642-12-74 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3*2*1, cena od 300 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 1+2+2 - 350 zł, segment -150 zł, 
ława - 50 zł, segment kuchenny -100 zł. Legnica, tel. 076/846-58-76 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY ratanowy, 2 fotele + sofa, stolik ze 
szklanym blatem, kolor ratanowo-oliwkowy, tapicerka kość słonio
wa, • 2.000 zł. Lubin, tel. 076/847-3039 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1+1 z grubego, tłoczonego 
materiału, dębowy stelaż, stan b. dobry, - 2.000 zł. Milicz, tel. 
0604/30-90-59
KOMPLET WYPOCZYNKOWY: wersalka, 4 fotele, 2 pufy, • 700 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-46-11
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + dwa fotele i dwie pufy, 
duży, stan b. dobry, • 550 zł. Oława, tel. 071/303-24-21 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, skórzany, - 1.40Ó zł. Strze
gom, tel. 074/855-41-23
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+1+1, ciemnozielony, - 
1.920 zl. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, w kolorze rudym,.-1.500 
zl. Wrocław, teł. 071/338-42-48
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, na dębowym stelażu, z no
wym obiciem, tłoczony, - 2.600 zl. Wrocław, tel. 0501/43-08-55 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, dębowy stelaż, •
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-18-02,0607/18-50-38 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY narożnik 3-częściowy, + 2 fotele, 2 
•pufy, roczny, mało używany, tapicerka belgijska ciemnozielona we 
wzory, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/360-12-02 w godz. 18-21 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+1+1, brązowa skóra, 
na dębowych podstawach, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + 2 fotele, 2 pufy, na sprę
żynach, nowy, nie używany, na gwarancji, • 800 zl. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, wiśniowy, nowy, 3+2+1, 
elegancki, z guzikami, gwarancja, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-58-06, 0501/48-28-79
KOMPLET WYPOCZYNKOWY Kon-tiki 3,2 i 2 fotele -150 zl. Wro
cław, tel. 071/364-07-68 wieczorem 
KOSTKARKA DO LODU firmy Seotsmann ACM 55 AEm, wydaj
ność 40 kg/doba, - 2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37, 
318-21-02
KOSTKARKO - STRUGARKA DO LODU o dużej wydajności, -
3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
KRAJALNICA DO MIĘSA, WĘDLIN BERKEL 180 GS automat pro
dukcyjny, z taśmą do odbierania wędlin, pakowania i ważenia, o dł.
1 m, 380 V, sprawna, • 6.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/753-11-63, 
075/641-98-60 , .
KRAJALNICA DO PIECZYWA automat, od 2.500 zł. Sędziszowa, 
tel. 0603/13-98-53
KRAJALNICA DO SERA gilotyna, - 150 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
KRAJALNICA DO WĘDLIN duża, sklepowa, stan b. dobry, • 1.200 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-98-47
KRAJALNICA DO WĘDUN sklepowa, 220 V, • 450 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61
KREDENS ciemny orzech, okres międzywojenny, stolik, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-93-16, 0502/99-94-43 
KREDENS GABINETOWY z barkiem, ciemny orzech, dł.320 cm x 
wys. 200 cm, ciekawe schowki, bardzo ładne wykończenie rzeźbio
ne, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
KREDENS KUCHENNY biały - 80 zł. Wrocław, teł. 071/351r24-98 
po godz. 16
KREDENS POKOJOWY dębowy, z oszkloną witryną, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-18-02,0607/18-50-38 
KRZESŁO składane, sosnowe, dla dzieci, - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/782-97-09
KSEROKOPIARKA, • 150 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
0601/87-28-66
KSEROKOPIARKA CANON FC-200 1-roczna, A-4, stan idealny - 
500 zł + VAT, kserokopiarka Sharp Z-50, A-4 - 400 zł + VAT. Legni
ca, tel. 0605/39-24-64
KSEROKOPIARKA CANON NP-155, - 450 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ 48.kopii/min, profesjonal
na, ekonomiczna, serwisowana, podajnik, sorter, duplex, 3 kasety,
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szafka, możliwa faktura, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-34-39, 
0501/10-18-38
KSEROKOPIARKA KONICA 1020 format A4, A3, RDS, serwiso
wana, nowy toner, bęben, toner zapasowy, stan dobry, -1.100 zł. 
Wrocław, teł. 795-49-̂09
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 4233̂13.99 r. duplex, serwiso
wana, mato używana, stan idealny, - 3.900 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-94, 0605/53-18-09
KSEROKOPIARKA MITA DG-1001 format A4, kompletna, stan b. 
dobry • 350 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
KSEROKOPIARKA MITA DC-1560 kompletna, stan b. dobry, • 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/787-82-83
KSEROKOPIARKA NASHUA 8112, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-20-85
KSEROKOPIARKA PANASONIC nowa, z faksem, wysoka, cena w 
sklepie - 8.000 zł, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
KSEROKOPIARKA SANOY Z-65 nowy model, -1.200 zł. Kamien
na Góra, tel. 0602/38-72-71
KSEROKOPIARKA SHARP SF 750, • 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/85-48-39
KSEROKOPIARKA SHARP SF-7750 ZOOM, format A3-A4, uszko
dzony wałek tonera, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/373-16-88 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 7610 30 stron na minutę, automa
tyczny podajnik, zmniejszanie, powiększanie, tryb książka, kaseta 
na 1500 kartek, serwisowana, format A3-A4, • 1.700 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 stan ideajny, sewisowana w 
kraju, format A3-A4, fuli zoom, podajnik papieru, 2 szuflady, możli
wość kserowania w kolorze, możliwa faktura VAT, termobindownica 
gratis, - 3.500 zł. Mąkoszyce, tel. 077/444-16-53,0502/90-87-85 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 8510 ZOOM 50-240, ADF, format 
A3-A4, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/321-24-30,0503/62-67-74 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA BD 2810 stan b. dobry, - 900 zł. Wro
cław, tel. 0604/29-01-17
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 1710 A-3, A-4, dużo funkcji, z szaf
ką, na kołach, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0608/45-45-61
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KSEROKOPIARKA XEROX 2830 format A3, A5 + dwa opakowa
nia tonera, - 550 zł. Jurcz, tel. 076/843-56-90 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-painikowa, • 90 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-37-33, 0603/51-70-38
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa, prod. niemieckiej, z roż
nem elektrycznym, - 350 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
KUCHENKA ELEKTRYCZNA MORA nowa, na gwarancji, - 800 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/53-01-46
KUCHENKA ELEKTRYCZNA wolno stojąca, biała, nowa, na gwa
rancji, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0604/53-0146 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prawie nowa, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-21-88
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-palnikowa • 90 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
KUCHENKA ELEKTRYCZNA BAUKNECHT, SIEMENS do zabu- 
dowy, płyta ceramiczna o poszerzonych pasmach grzania, piekar
nik z termoobiegiem i -grillem, chłodzony przód, srebrna i biała, 
220/380 V, prawie nowe, stan idealny, cena • 1.200 zł/szt Wrocław, 
tel. 071/355-12-94 po godz. 15
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemieckiej, 
50 cm, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUCHENKA GAZOWA EWA - 50 zł. Nowy Kisielin, woj. zielonogór
skie. tel. 0607/12-63-56
KUCHENKA GAZOWA WROZAMET nowa, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-75-74
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, stan b. dobry, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/328-25-29, 0607/33-7647 
KUCHENKA GAZOWA brązowa, (fiekamik gazowy, stan b. dobry, 
okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komorowy, ze stali nie
rdzewnej, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/36744-85,0501/49-81-65 
KUCHENKA MIKROFALOWA duża, nadaje się do gastronomii, stan 
b. dobry, -120 zł. Sobótka Zach., tel. 071/316-3442 
KUCHENKA MIKROFALOWA PANASONIC. inverter, najnowszy 
model, nowa, na gwarancji 2 lata, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0503/95-94-88
KUCHENKA MIKROFALOWA SHARP z grillem, biała, stan b. do
bry, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/355-5249, 0609/36-55-77 
KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG z grillem i bez, reg. el. i 
mech., od 17-28 I, w kartonach - 350-540 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
KUCHNIA WĘGLOWA, (rzepicha), z piekarnikiem, nowa, prod. nie
mieckiej, emaliowana, szer. 72 cm, 5 kW, • 1.400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95, 0605/23-65-37
KUCHNIA WĘGLOWA z piekarnikiem, stan b. dobry, - 60 zł. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-58-88
KUCHNIA WĘGLOWA emaliowana, mało używana, z piekarnikiem 
i podkową, - 250 zł. Ubocze 69, tel. 075/781-39-63 
KUCHNIA WĘGLOWA, prawie nowa, - 250 zł. Wojcieszyn, tel. 
076/877-53-85
KUPIĘ BEMAR • mały podgrzewacz gastronomiczny. Wrocław, tel. 
071/344-17-73, 0603/77-90-17
KUPIĘ BOJLER ELEKTRYCZNY poj. 801, wskazany nowy. Wro
cław, tel. 071/372-52-48
KUPIĘ HYDROFOR kpi., mały. Wrocław, tel. 071/355-6843 po 
godz.20
KUPIĘ KRZESŁA BIUROWE. Zielona Góra, tel. 0600/25-32-61 
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ format A4, sprawną, do 300 zł. Kiełczów, 
gm. Długołęka, tel. 0608/15-32-36, 0604/32-79-29 
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ stan dobry. Wrocław, tel. 0604/86-31-97 
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ CANON, SELEX, OLIVETTI, AGFA stan 
techniczny obojętny. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KUPIĘ LUSTRO ŁAZIENKOWE z halogenami. Wrocław, tel. 
071/345-13-91
KUPIĘ MEBLE BIUROWE zadbane, stan dobry. Wrocław, tel. 
0604/86-31-97
KUPIĘ ODKURZACZ do użytku domowego, do 100 zl. Wrocław, 
tel. 071/354-0845
KUPIĘ ODKURZACZ VORWERK na gwarancji. Wrocław, tel. 
0502/21-62-72
KUPIĘ PIEC CO OLEJOWY BUDERUS 24 kW. Opole, tel. 
0608/74-93-31
KUPIĘ PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY dp ogrzania pow. 200 
m2. Wrocław, tel. 071/341-66-87,0607/30-63-95 
KUPIĘ PIECE CO GAZOWE VAILLANT, JUNKERS, BOSCH wi
szące, jednofunkcyjne, mogą być niekompletne, uszkodzone, w ce
nie do 400 zl. Bielawa, tel. 074/833-1540,0606/66-92-29 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie używaną, 
do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
LADA, 2 szt., oszklone, 180 i 160 cm x 80 cm, z szufladą, stan b. 
dobry, • 470 zł. Wałbrzych, tel. 0600/55-22-86 
LADA CHŁODNICZA. -1.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86
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LADA CHŁODNICZA, 1997 r. duża, mało używana, - 300 zł. Szczyt- 
nica, tel. 076/818-9647
LADA CHŁODNCZA dł. 1.7 m, 1999 r. - 1.700 zł oraz dł. 1.4 m, 
1996 r. • 1.400 zł. Legnica, tel. 076/721-6941 
LADA CHŁODNICZA 1.5 m, na gwarancji, - 2.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0609/53-52-67
LADA CHŁODNICZA do lodów, 7 kuwet dł. 160 cm, stan b. dobry,
- 2.200 zł. Długołęka, tel. 071/315-17-24
LADA CHŁODNICZA 1.9 m, 380 V, - 400 zł lub zamienię na telefon 
GSM. Nowa Ruda, tel. 074/87246-97 po godz. 14,0608/68-32-28 
LADA CHŁODNICZA nowy typ, 1.8 m, - 2.900 zł. Oleśnica, tel. 
0601/58-73-01
LADA CHŁODNICZA 220V, stan b. dobry, • 450 zł. Piotrkowice, gm. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-66-52,0603/53-01-80 wie
czorem
LADA CHŁODNICZA, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-63-29, 
0602/33-6642
LADA CHŁODNICZA nie chłodnicza, oszklona, biała, wysokość 85 
cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 
782-69-80
UDA CHŁODNICZA, 1992 r. biała, stan b. dobry, na 220 V, - 950 
zł. Chojnów, tel. 0607/56-80-91
LADA CHŁODNICZA, 1999 r. stan b. dobry, szer. 80 cm, dł. 170 
cm, 220 V, - 2.500 zł. Długołęka, teł. 071/315-29-33 do godz. 13, 
315-24-11 wieczorem
LADA CHŁODNICZA, 1999 r. dł. 1.7 m • 1.700 zł, 1996 r., dl. 1.4 m
-1.400 zł. Legnica, teł. 076/721-6941
LADA SKLEPOWA, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98,
0606/8242-82
LADA SKLEPOWA oszklona (nie chodnicza), biała, wysokość 85 
cm, szer. 120 cm, głębokość 60 cm, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/782-69-80
LADY niklowane, 2 szt - 250 zł/szL Leszno, tel. 065/529-12-01, 
0601/72-61-66
LADY CHŁODNICZE • 1.500 zł, regały chłodnicze (różnej wielko
ści) • 2.500 zł, zmywarka do naczyń (gastronomiczna) - 2.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86
LADY SKLEPOWE białe - 300 i 350 zl. Wrocław, tel. 0605/31-19-55 
LAMPA bezcieniowa, • 150 zl. Bolesławiec, tel. 0606/55-97-97 
UNIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa, okap na 
całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia beztłusz
czowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią, -10.500 zł. Przylesie, 
tel. 077/412-39-78, 0602/72-1940
LODÓWKA DO NAPOI wym. 210x60x60 cm, drzwi oszklone, 5 pó
łek, stan b. dobry, • 1.400 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
LODÓWKA z agregatem prod. niemieckiej, stan dobry, • 60 zł. św. 
Katarzyna, tel. 071/311-58-88
LODÓWKA prod. niemieckiej • 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-30-51, 
071/349-2247
LODÓWKA prod. niemieckiej • 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-53-23 
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalnikiem, 1.5-roczna, •
1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
LODÓWKA BOSCH, -150 zł. Strzegom, tel. 074/85541-23 
LODÓWKA MIŃSK stan b. dobry, technicznie sprawna, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-25-29,0607/33-7647 
LODÓWKA POLAR mała lub zamienię na pompę c.o., 220 V. Młyń
sko, om. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
LODÓWKA POLAR sklepowa, z szybą, bardzo mało używany, stan 
b. dobry, • 850 zł. Prusice, tel. 071/312-6247 
LODÓWKA POLAR stan dobry -100 zł, lada chłodnicza, oszklona
- 800 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-63-29,0602/33-6642 
LODÓWKA POLAR z osobnym zamra>alnikiem • 150 z, zamra>ar- 
ka Mors 122 • 170 z, pralka wirnikowa z podgrzewaczem - 80 z. 
Wrocław, tel. 071/322-20-38
LODÓWKA SILESIA używana, stan dobry, -150 zł. Wałbrzych, teł. 
074/840-18-72
LODÓWKA WHIRLPOOL, 2000 r. biała, mało używana, stan ideal
ny - 500 zł. Wrocław, tel. 071/355-30-71

LADY CHŁODNICZE
RATY 0% WPŁATY 
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O LODÓWKI od 170 zł, niem. lodówkozamrażarkł, pral
ki aut. od 250 zł, niem. pralkosuszarki,zmywarki, 6-12 
miesięcy gwarancji, transport w granicach miasta 40 
zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda Nowicka. Wrocław - 

' Karłowice, ul. Bończyka 32/17, tel. 0602/89-12-81 
Dobroszyce, Sadków 42 - serwis pogwarancyjny, re
nowacja z. gwarancją, zamiana (teł., jak na wyżej). 
Sadków, tel. 0602/89-12-81 80008711

LODÓWKOZAMRAŻARKA AMICA wys. 122 cm, poj. 192 I, mało 
używane, na gwarancji, - 650 zł. Mirków, tei. 071/315-10-31 
LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH stan idealny, nowa, do zabu
dowy, wys. 160 cm, wyświetlacz, na gwarancji • 1.200 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŻARKA PRMLEG, • 290 zł. Strzegom, tel. 
074/85541-23
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS wys. 180 cm, kupiona w kra
ju, 3-letnia, - 750 zl. Brzeg. tel. 077/412-79-63,0605/82-10-21 

' LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS stan idealny, wys. 190 cm,
4-drzwiowa z nadmuchem, na gwarancji, srebrna • 1.100 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
ŁAWA POKOJOWA rozkładana, • 100 zł. Brzeg, tel. 077/416-95-24, 
0501/95-13-88, 0608/88-93-85 
ŁAWY z kafelkami, od 45 zł. Strzegom, tel. 074/85541-23 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE PANDA, z baldachimem, stan b. dobry, - 
200 zł. Legnica, tel. 076/854-07-14
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE VOX + materacyk, duże, jasny orzech, 3 
wysokości, możliwość zrobienia łóżka, mało używane - 550 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-55-61
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE 2 szt., stan dobry, Cena 50 źł/łóżko, -100 
zł. Oława, tel. 071/313-97-73,0603/40-97-76 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyjny Perf- 
ferego, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z drewna sosnowego, z materacem, ska- 
dane do ó>eczka modzie>owego, stan b. dobry, -110 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-13-11
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kolor brązowy, drewniane boki, 150x50 
cm, stan dobry, cena -100 zł ♦ huśtawka gratis. Wrocław, tel. 
071/350-99-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE, z podstawką do ubierania, z materacem,
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/782-97-09
ŁÓŻKA DO SYPIALNI 2 szL, 2 materace ♦ stelaż z regulacją do 
siedzenia, • 350 zł. Brzeg, tel. 077/416-95-24, 0501/95-13-88, 
0608/88-93-85
ŁÓŻKA PIĘTROWE sosnowe, masywne, jedno i dwuczęściowe, 
200x90x150, od 370 zł do 500 zł, transport. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-18
ŁÓŻKO DOSYPIALNI wym. 140x200 cm, mało używane, - 560 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-32-44 lub, 0603/08-80-07 
ŁÓŻKO DO SYPIALNI duże, białe, metalowe, • 600 zł. Zebrzydo- 
wa, tel. 075/732-13-97
ŁÓŻKO DREWNIANE nowe, każda szerokość, transport gratis, - 
380 zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
ŁÓŻKO DREWNIANE w każdej szerokości, doskonałe do sypialni, 
możiiWość transportu, - 380 zł. Kłodzko, tel. 074/865-52-20 
ŁÓŻKO DREWNIANE sosnowe, zagłówki ażurowe, 200x90 cm, 
transport, - 230 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
ŁÓŻKO PIĘTROWE nowe. z drabinką. - 400 zł. Oława, tel. 
0602/18-48-69
ŁÓŻKO SOSNOWE nowe, szerokość do 2 metrów, transport gratis,
- 400 zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15
ŁÓŻKO SOSNOWE 180 x 200 cm ♦ 2 szafki, stan b. dobry, - 790 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-67-28, 0602/77-7943 
MAGLOWNICA żeliwna, - 400 żł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0603/46-09-74, 074/810-53-62 po godz. 17 
MAGLOWNICA ELEKTRYCZNA domowa, dl. wałka 60 cm, -150 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-9847
MALAKSER nowy, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 
0601/76-02-51
MANEKIN WYSTAWOWY pełny, -130 zł. Opole. tel. 0603/07-14-23 
MANEKINY prod. angielskiej, 10 szt, wys. 1.00-1.75 m, od 350-600 
zł/szC Kalisz, tel. 062/765-32-51
MARKIZA wym. 4.5 x 1.2 m, zaokrąglona, stan b. dobry, -1.100 zł 
lub zamienię na bramę garażową, kamerę video. Wrocław, tel. 
071/781-64-79 ^ i *
MASZYNA DO PISANIA PANASONIC W-10Ó0 CCD LCD 80x14 
Display, dyskietka 1.44 MB, instrukcja w j. niemieckim, - 300 zł. Bo
lesławiec, tel. 0503/93-74-23
MASZYNA DO PISANIA ADLER elektryczna, z niemiecką czcion
ką, stan b. dobry - 50 zl lub zamienię. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MASZYNA DO PISANIA elektryczna, korektor, • 90 zł. Wrocław, tel. 
0607/14-73-77
MASZYNA DO PISANIA CANON elektroniczna, • 380 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
MASZYNA DO PISANIA OPTIMA walizkowa, elektroniczna, z pa
mięcią 40 kB, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/7884847 
MASZYNA DO PISANIA UNDERWOOD112 z francuską czcionką, 
mała, płaska, w całości lub na części, - 25 zł. Wrocław, tel. 
071/349-29-60
MASZYNA DO PISANIA CASIO CW-650 PL mowa, nie używana, z 
polską czcionką, nowoczesna, wyświetlacz, taśma korekcyjna, pa
mięć, -450 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 
MASZYNA DO PISANIA ŁUCZNIK walizkowa, polska czcionka, 
nowa taśma, stan b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0501/93-98-58 
MASZYNA DO SZYCIA PFAFF szewskorymarska, prod. włoskiej, 
zapas części, stan b. dobry, • 400 zł. Góra ŚL, tel. 065/544-17-45 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK nożna, stan dobry, • 250 zł. Wro
cław, tel. 071/351-24-98 po godz. 16
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK model 432, płyta wysięgowa, stan 
b. dobry, walizkowa, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/372̂81-14 po 
godz. 17
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK kilkuletnia, z osprzętem, w kufer
ku, kpi., z kablami, itd., stan b. dobry, • 300 zł. Alicja Rainczuk, Zgo
rzelec, tel. 0502/32-02-90 do 15.30
MASZYNY DO SZYCIA N/ictoria, Necch, Privileg, wieloczynnościo
we, stan b. dobry, gwarancja, cena 160-250 zł. Wrocław, tel. 
071/357-23-54
O MASZYNY PIEKARNICZO - CUKIERNICZE: mieszał- 

ki o poj. 40-5001, Kemper, Diosna, ubijarki, walcarki, 
rogalikówki, bułczarki Fortuna, oblewarki, zmywar
ki, stoły, wózki, cena od 2.000 zł., tei. 0601/08-44-68, 
0502/44-16-96,071/317-78-96 01031091 

MATERAC DO ŁÓŻKA sprężynowy, wym. 200 x 90 cm, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 357-74-00
MEBLE BIUROWE - 1.500 zł oraz szafki bhp • 50 zł/szt... tel. 
0605/65-95-18
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł, duże 
biurka - 270 zł, mniejsze biurka • 210 zł, fotele obrotowe -199 zł, 
krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58 
MEBLE DO KUCHNI w zabudowie sprzęt AGD firmy Siemens, •
3.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-57-84 
MEBLE DO KUCHNI szafka pod zlewozmywak 80 cm, jasny buk - 
130 żł, grusza -130 zł. Wrocław, tel. 071/78942-54,0604/51 -39-66 > 
MEBLE DO SYPIALNI szafa 6-drzwiowa, łóżko podwójne, toalet
ka, szafki nocne, • 1.000 zl.Lupica, gm. Sława, tel. 068/356-76-55 
MEBLE DO SYPIALNI białe, 2 szafy, 2 szafki nocne, komoda, łóż
ko podwójne z materacami, • 1.700 zł. Oleśnica, tel. 071/39846-11 
MEBLE DO SYPIALNI łóżko 140x200 cm z bocznymi szafkami i 
półką z oświetleniem, toaletka z oświetleniem, dwie szafy, mahoń, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/322-59-87 
MEBLE DO SYPIALNI .antyki*, wieszak wiszŃcy, • 3.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/1130-13
MEBLE DZIECIĘCE, rurkowe, regulowana wysokość, dużo elemen
tów, stan dobry, - 200 zł. Oława, tel. 071/313-97-73,0603/40-97-76 
MEBLE DZIECIĘCE typu .Barbie*, dla dziewczynki, różowo-białe, 
komoda na zabawki, stolik prostokątny, 2 krzesełka, szafo 3-drzwio- 
wa z 2 szufladkami, • 500 zł. Prudnik, tel. 077/436-63-35, 
0602/73-25-56
MEBLE MŁODZIEŻOWE kolor ciemna wiśnia * biały, segmenty 3x86 
cm ♦ szafa 86 cm, głębokość 58 cm, wys. 205 cm, podświetlane 
biurko z półką i szufladami, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/788-58-04 
MEBLE MŁODZIEŻOWE szafa 50 x 175 x 55 cm, regal 50 x 175 x 
30 cm, biurko 93 x 175 x 30 cm, kolor drewnopodobny, stan b. do
bry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28 
MEBLE POKOJOWE młodzieżowe, z biurkiem, jasny brąz, dł. 267 
cm, wys. 173 cm, stan dobry, -100 zł. Cieszków, tel. 071/384-8148 
MEBLE POKOJOWE IKEA‘2'regały, wym. 210 x 90 cm, - 250 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-2046
MEBLE POKOJOWE segmenty używane, stan dobry, - 500 zl. Lu
bin, tel. 076/846-87-30, 0602/17-68-68 
MEBLE POKOJOWE, drewniane, barek narożny, podświetlony, 2
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stoliki obrotowe, 2 witryny, 1 szklana, wolno- stjący, wąski regał z 
drewniano-szklanymi półkami, stolik - barek pod telewizor, stan b. 
dobry, • 1.200 zł. Lubin, teł. 076/846-83-41,0606/92-29-94.
MEBLE POKOJOWE, podświetlana witryna, 5 elementów, wys. 2 
m, szer. 3.20 m, stan b. dobry, • 600 zf. Oława, teł. 071/313-97-73, | 
0603/40-97-76
MEBLE POKOJOWE segment o wym. 415x220 cm, jasnoorzecho- 
wy. - 300 zl. św. Katarzyna, tel. 071/311-65-09 
MEBLE POKOJOWE segment 3-częśdowy, .na wysoki połysk*, - 
150 zł. Wrocław, teł. 783-67-91
MEBLE POKOJOWE meblościanka .Łask’, ciemne, wysoki połysk,
stan b. dobry. - 400 zł. Wtocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, komplet
wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik ♦ ew. sprzęt AGD oraz
RTV, w całości lub osobno - 100-1.000 zł. Wrocław, teł.
071/311-51-95 po godz. 18, 0605/07-07-12
MEBLE POKOJOWE segment, 3.5 m2. z szafą, b ładne, - 800 zł.
Wrocław, teł. 071/333-51-54 po godz.20
MEBLE POKOJOWE szfy, stoy, stoliki, biblioteczki, krzesa • 250 -
1.400 z, kpi. sypialnie - 2.500 z. Wrocław, tel. 071/349-16-83
MEBLE POKOJOWE * tapczan, • 300 zł. Wrocław, tel.
071/316-84-69, 782-73-80 do godz. 15
MEBLE POKOJOWE meblościanka 3 m x 90 cm, 1 m x 45 cm, z
barkiem, 2 fotele, stolik RTV, ława podnoszona rozkładana, dywan,
wym. 3 x 4 m, - 500 zł. Wrocław, teł. 071/341-41-69
MEBLE POKOJOWE 3 części, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/372-18-17
MEBLE POKOJOWE segmenty jasne, 5 części, zadbane - 400 zł.
Wrocław, teł. 071/351-24-98 po godz. 16
MEBLE POKOJOWE 3 segmenty + szafa, jasnobrązowe, połysk,
niskie, mogą służyć do pokoju dziecinnego i do dużego, zadbane, •
300 zł. Wrocław, teł. 784-68-96
MEBLE POKOJOWE 3 regały ♦ szafa, • 300 zł. Wtoblowice, tel. 
071/317-76-33
MEBLE SKLEPOWE 5 regałów, lada, narożnik -1.800 zł, wieszaki 
na odzież, stojące - 600 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 
074/649-30-56 wieczorem
MEBLE SKLEPOWE nowe, duży zestaw w kolorze brązowym, cena 
sklepowa - 2.700 zł. -1.900 zł. Wrocław, teł. 0605/62-06-82 
METKOWNICA SKLEPOWA 2-rzędowa, model 26-16-20, mało 
używana ♦ taśmy, • 200 zł. Świdnica, tel. 074/853-05-16 
MYJKA do szklanek, pokali, -100 zł. Świebodzice, teL 074/854-26-27 
NACZYNIA PRÓŻNIOWE kpi. 40 szl, na gwarancji, - 3.000 zł. Wro
cław, teł. 0503/94-96-22
NACZYNIA ZEPTER 30-częściowy komplet, nowy model, certyfi
kat. oryginalnie zapakowane, nie używane, wartość nominalna 7.000 
zł, - 5.100 zł. Wrocław, teł. 0501/57-16-65 
O  NAROŻNIK skórzany, czarny, rozkładany, spanie + 

pojemnik na pościel, prod. zachodniej -1.600 zł, pral
ka automatyczna, prod. zachodniej, gwarancja 3 mie
siące -170 zł, lodówkozamrażarka, wys. 180 cm, prod. 
zachodniej, gwarancja 3 miesiące • 520 zł, telewizor 
kolorowy z pilotem, prod. zachodniej, gwarancja 3 
m-ce. - 400 zł, Wrocław, tel. 071/354-20-76 84017691 

NAROŻNIK prawy, rozkładany, • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/43-73-16
NAROŻNIK POKOJOWY. - 750 zł. Oleśnica, tel. 071/398-46-11 
NAROŻNIK KUCHENNY nowy, zapakowany, tapicerka niebieska, 
rzeźbiony, buk, solidne wykonanie, połączone z eleganckim kształ
tem. wym. 130x170 cm, - 600 zł. Wiechlice, tel. 068/376-71-36 po 
godz. 18
NAROŻNIK, mało używany, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/345-63-04 
NAROŻNIK, nowy, stan b. dobry, - 700 tf. Wrocław, tel. 
071/783-77-96
NAROŻNIK POKOJOWY rozkładany, z pojemnikiem ńa pościel, stan 
b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
OBUDOWA PRALKI AUTOMATYCZNEJ POLAR PS 663 BIO 
nowa, kompletna, - 200 zł lub zamienię na używaną kamerę video. 
Wrocław, tel. 071/344-81-35
ODKURZACZ parowy, z pełnym osprzętem, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0606/12-12-56
ODKURZACZ KIRBY 5 nowy, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-05-08, 0602/46-71-65
ODKURZACZ MOUUNEX prod. francuskiej, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-51-46
ODKURZACZ RAINBOW stan b. dobry, dokumentacja -'3.400 -
4.100 zł. Wrocław, teł. 0608/30-37-66 
ODKURZACZ RAINBOW, 1998 r. z przystawką piorącą, - 5.500 zł. 
Prudnik, teł. 077/436-23-65
OKAP GASTRONOMICZNY 240 x 90 cm, stół gastronomiczny, sto
liki (3 szt.), bojler elektryczny 60 I, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/347-89-10, 0501/80-46-25
OPIEKACZ GASTRONOMICZNY elektryczny, - 250 zł. Wrodaw, teł. 
0501/85-48-39
OSTRZAŁKA DO NOŻY wyrówniarek - 700 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-45-63
O  PALNIK CO OLEJOWY prod. zachodniej, małe i duże 

moce grzewcze, regulacja i dopasowanie mocy na 
miejscu, części, naprawy, montowane do pieców wę
glowych, ogrzewają domld, hale, garaże. Ceny od 300 
zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 02026881 

PALNIKI CO GAZOWE, OLEJOWE GIERSCH, KORT1NG, ELCO i 
inne, o mocach od 11 do 60 Wł, od 250 zł do 400 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29
PALNIKI CO OLEJOWE GIERSCH. BROTJE, KORTING, ELCO, 
KLOCKNER o mocach 11-60 kW, ceny 250-400 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29
PALNIKI CO OLEJOWE zachodnie, mała i duża moc grzewcza, 
dopasowanie mocy na miejscu, części, montowanie do pieców wę
glowych CO, ogrzewają domki, hale, cena od 300 zł. Brzeg, tei. 
0604/97-37-47
PATELNIA GASTRONOMICZNA uchylna, wym. wewn. 88/68 cm. 
grzałki ceramiczne, 12 kW, -1.200 zł. Mirków, tel. 071/315-10-31 
PATELNIA GASTRONOMICZNA uchylna, 380V, - 700 zł. Otmu
chów. teł. 077/431-45-63
PATELNIA GASTRONOMICZNA elektryczna, 380V, - 350 zł. Wro
cław, teł. 071/352-21-37
PATELNIE GASTRONOMICZNE gazowe, z reduktorami, profesjo
nalne, z atestem, 4 szt, -1.050 zł. Stronie Śl., tel. 074/814-15-94, 
0602/85-67-84
PIEC WINKLER WACHTEL obrotowy, od 2.500 zł. Sędziszowa, tel. 
0603/13-98-53
PIEC AKUMULACYJNY stan dobry, - 200 zł., tel. 0502/62-49-09 
PIEC DO PIZZY prod. włoskiej, z osprzętem, - 3.000 zł. Świebodzi
ce, teł. 074/854-26-27
PIEC NADMUCHOWY, 1996 r. AT 400, na zużyty olej sam., najlep
szy do warsztatów sam. na duże pow., stan b. dobry • 9.500 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0603/44-53-91
PIEC CO VAILLANT 2-funkcyjny, - 1.500 zł. Lubachów, tel. 
074/850-96-51
PIEC CO BUDERUS typ G124E/18-3, serwisowany, sterowanie - 
zewnętrzne, przyłącza, • 1.200 zł. Trzebcz, tel. 076/847-95-18 
PIEC CO GAZOWY ELKA-2 pow. grzewcza 3.7 m2, moc 42 kW, 
fabrycznie nowy, - 200 zł., tel. 077/404-61-6] (k00089)
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 180 XEV wiszący, .2-funkcyj
ny, elektronik, z przeponowym naczyniem wyrównawczym, wymien
nik ciepła, modulacja płomienia, po regeneracji, przeglądzie, z za
bezpieczeniem ciągu kominowego, serwis gwarancyjny i pogwaran
cyjny, -1.400 zł oraz VCW 24-10 wiszący, 24-27 kW, 2-funkcyjny, z 
przeponowym naczyniem wyrównawczym, pompą, wymiennikiem 
ciepła, modulacją płomienia, po przeglądzie, zabezpieczenia ciągu 
kominowego i przegrzania się, serwis gwarancyjny i pogwarancyj
ny, • 1.200 zł oraz świebodzicki, jednofunkcyjny. do 22 kW, wiszący, 
z pompą z 1988 r., stan b. dobry, po regeneracji i przeglądzie, - 500 
zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY ŚWIEBODZICE 1-funkcyjny + termostat poko
jowy, stan b. dobry, - 500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 22-10 TURBO wiszący, elek
tronik. z pompą, wymiennikiem ciepła, naczyniem wzbiorczym, stan 
b. dobry, • 900 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY STIEBEL ELTRON 18 kW, 2-funkcyjny, wiszą
cy, z pompą i naczyniem wzbiorczym, gwarancja, serwis, -1.400 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY stojący, 29 kW, - 180 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-37-33, 0603/51-70-38
PIEC CO GAZOWY ATMOS na gaz drzewny, b. ekonomiczny, •
3.300 zl. Jelenia Góra, tel. 075/751-58-00,0601/56-62-98 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN Litola LFR, 29 kW, zasobnik Ru- 
docel • 160 I, sterownik Unomak, • 6.000 zł. Jelenia Góra, teł. 
0605/20-41-81 kontaktowy
PIEC CO GAZOWY JUNKERS KS 11, kuchenny, wolno stojący, •
1.200 zł. Jelenia Góra. teł. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY NECTRA 23 kW, 2-funkcyjny, nowy, wypróbo
wany, el. zapłon, sterownk, energooszczędny, - 3.000 zł. Niedźwiedź, 
tel. 074/819-40-42
PIEC CO GAZOWY żeliwny, 19 kW, osprzęt HoneyweR, pompa 
Grundfoss, układ żeber poziomy, stan bardzo dobry, -1.500 zł. Nysa, 
teł. 0602/72-87-41
PIEC CO GAZOWY TERMET wiszący, 2-funkcyjny, używany jeden 
sezon, pow. grzewcza 200-300 m2 * reg. pokojowy, możliwość 
sprawdzenia i dowozu • 1.400 zł. Sobótka, tel. 0603/52-06-76 
PIEC CO GAZOWY BUDERUS grzewczy, 2-funkcyjny, 22-33 kW, 
stojący. - 2.000 zL Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, wiszący, max. 28 kW, c.w.u, max. 
23 kW - 800 zł. Ścinawa, tel; 076/843-66-06 
PIEC CO GAZOWY Świebodzice. 1-funkcyjny, nowy, - 700 zl. Świe
bodzice. tel. 071/357-89-52

PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, Junkers, • 900 zł. Wolsztyn, tel. 
068/384-22-24
PIEC CO -GAZOWY-CREDAN 24 kW, nie używany, - 600 zł. Wro
cław, teł, 071/343-76-17
PIEC CO GAZOWY CREDAN stalowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-80-27
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN pow. grzewcza 350 m2, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/352-96-90
PIEC CO GAZOWY BUDERUS z zasobnikiem, nowy • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0504/90-14-59
PIEC CO GAZOWY VAILLANT1- i 2-funkcyjne, możliwość monta
żu, podgrzewanie przepływowe - od 800 zł: Wrocław, tel. 
0601/89-95-51
PIEC CO GAZOWY CREDAN-20kW, stojący, wym. 85x60x35,' mało
używany, - 300 zł.-Zielona Góra, tel. 068/320-18-60
PIEC CO GAZOWY ELKA, 1988 r. nie używany od nowości, stan b.
dobry, -150 zł. Chojnów, tel. 076/818-11-95
PIEC CO GAZOWY CREDAN, 1989 r. 24 kW, nie używany, - 600 zł.
Wrocław, tel. 071/343-76-17
PIEC CO GAZOWY GAL Z-50,1993 r. niskotemperaturowy, moc 
cieplna 65-75 kW, maks. ciśnienie robocze wody 0.2, • 500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-58-60
O PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW18-24-28,1996 r. 

nowy model, pełny elektronik, wbudowana pompa, 
naczynie wyrównawcze, ekonomiczny, z pełnym ste
rowaniem pogodowym lub pokojowym. Instrukcja 
obsługi, gwarancja, uruchomienie, możliwy dowóz. 
Zaświadczenie sprawności kotła, gaz G2 35.50 lub 
propan, • 1.600 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
02026861

PIEC CO GAZOWY VAILLANT, 1997 r. wiszący, najnowszej gene
racji, 1-funkcyjny, 28 kW, modulacja płomienia, pompa, naczynie 
wzbiorcze, panel sterujący na diodach, stan idealny, -1.600 zł. Bie
lawa, tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
PIEC CO OLEJOWY IDEA STANDARD żeliwny, poj. 1.80 m3, kom
pletny, - 5.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-72 
PIEC CO OLEJOWY 19 kW, 5-letni, prod. niemieckiej, z osprzętem, 
- 2.500 zł. Prusice, tel. 0604/82-44-78 
PIEC CO OLEJOWY, 1988/92 r. .Klockner Systran 20*, 15-20kW, 
pow. 150-200 m2, pełna automatyka, - 1.500 zł. Lasowice Małe, 
gm. Lasowice Wielkie, tel. 077/414-82-58 
PIEC CO STALOWY KAM 12 wszystko palny, nie używany • 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-90-54,0501/41-86-52 
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY pow. grzewcza 120 m2, - 500 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-19-87
PIEC CO WSZYSTKOPALNY SAM duża komora spalania, 
100x100x100, -1.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
O PIECE PIEKARNICZE Daub, Winkler, 8 i 18 m2, WP12 

m2, Revent obrotowy, Mive, Viessmann, Astor, skle
powe, na 4-14 blach, wsadowe 4-25 m2, ceny od 4.000 
zt, tei. 0601/08-44-68, 0502/44-16-96, 071/317-78-96 
01031081

O PIECE CO GAZOWE „VAILLANT” na gwarancji, nie
mieckie, wiszące • od 800 zł, dwufunkcyjny -1.100 zł, 
dwufunkcyjny elektronik -1.600 zł, gazowy zasobnik 
wody, 1301 -1.400 zł, elektryczny przepływowy pod
grzewacz wody, 380 V • 300 zł. Fachowe doradztwo, 
montaż pieców, instalacji c.o. i gazowych. SERWIS 
„YAILLANT", Jelenia Góra, tel. 075/761-01-01 oraz 
Legnica, 076/850-63-92 01029661 

O PIECE CO • PRODUCENT: stalowe, ekonomiczne, na 
węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 50-2000 m2, 
ruszt wodny. Gwarancja, faktury. Transport do 30 km 
gratis. Również zbiorniki na paliwo, szambo. Krze- 
czyn Wielki 42, k. Lubina, tel. 076/840-87-50, 
076/841-53-33,0603/12-68-96 84017581 

O PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”, „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, moc
8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne od 1.200 
zł, z pełną elektroniką od 1.500 zł. Karta gwarancyj
na, zaświadczenie o sprawności, pierwsze urucho
mienie gratis. Fachowe doradztwo i sprawdzenie pra
cy kotła na miejscu. Możliwy dowóz. SERWIS I NA
PRAWY PIECÓW GAZOWYCH. Brzeg, tel. 
0604/97-37-47 02026841 

POCHŁANIACZ-OKAP WHIRPOOL brązowy, 3-biegowy, podświe
tlany, 60 cm, -100 zł. Wrocław, teł. 071/332-46-50 
PODGRZEWACZ WODY YAILLANT gazowy - 300 zł. elektryczne 
firm Bosch, Vaiant, Siemens i inne, 220 V, 2 kW -120 zł, 3 kW-150 
zł, 380 V 12, Od 250 zł do 350 zł. Bielawa, teł. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
PODGRZEWACZ WODY elektryczny, 220 V, 1.600 W, poj! 801, stan 
b. dobry, - 250 zl. Legnica, tel. 076/862-01-72 do godz. 14,856-01-63 
wieczorem
PODGRZEWACZ WODY nowe. 220 V/3.2 kW, do kuchni, przepły
wowe, 220 V/6 kW, do łazienki, z prysznicem - od 100 zł/szt Ła
giewniki, tel. 0605/34-85-69
PODGRZEWACZ WODY od 8-24 kW - od 200 zł. Raciborowice, teł. 
0503/58-20-74
PODGRZEWACZ WODY terma. 2 szt. 220 W, - 40 zł. Zloty Stok, 
tel. 074/817-59-17, 0604/83-64-56
POMPA CO 80 PN 140 0.8 kW. 1400 obr/min, - 700 zł. Ljsowice, 
tel. 071/795-15-31 -
POMPA CO GRUNDFOS, VAILLANT, WILLO 1- i 3-biegowe, od 
110 zł do 150 zł. Bielawa, teł. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
POMPA CO WILO, • 120 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 . 
POMPY CO GRUNDFOS obiegowe, firm Grundfos, Vaillant, Villo,
1- i 3-biegowe, ceny 110-150 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
PORCELANA STOŁOWA ręcznie malowana: komplet do kawy - 500 
zl; komplet do obiadu -1.000 zł; kubki - 40 zł/szt; patery -100 zł/szt 
Wrocław, tel. 0606/35-28-81
POSTUMENTY KASOWE prod. amerykańskiej, z pasami transmi
syjnymi, na fotokomórkę, 6 sztuk. Oborniki Wlkp., tel. 0603/71-73-93 
PÓŁKOTAPCZAN, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-90, 
0606/52-56-03
O PRALKA AUTOMATYCZNA BAUKNECHT Elektronie, 

otwierana z przodu, wyświetlanie funkcji i czasu pra
nia, nowy model - 800 zł, Privileg Elektronie, otwiera
na z przodu, wyświetlanie funkcji, nowy model - 800 
zł, Candy, otwierana z góry, energooszczędna, regu
lacja wirowania, nowy model udzielam 12-miesięcy 
gwarancji, transport do 70 km, gratis. Lubin, tel. 
076/842-17-78 84017681 

PRALKA AUTOMATYCZNA bębnowa, wsad z góry, mała, • 350 zł. 
Milicz, tel. 071/384-24-31
PRALKA AUTOMATYCZNA MIELE stan idealny, wąska, otwierana 
z góry, 1200 obr., na gwarancji - 900 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14, 0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA prod. niemieckiej -160 z, lodówka, wys. 
58 cm, szer. 52 cm - 50 z. Świdnica, tel. 074/853-20-41 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS, • 80 zł. Wrocław, tel. 
0501/06-60-61
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PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA na gwarancji, stan b. dobry, - 
500 zł. Wtocław, tel. 071/373-63-55 
PRALKA AUTOMATYCZNA Zerowali, AadyZgroUtó, aquastop, 
Wysokie obroty, stan idealny, -J’.*0Óżl. Wrocław, tel, 071/33̂ -96-67, 
0601/73-30-21 •
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH WOB-120014 mies. gwaran
cji, wka<fż góry, energooszcz)dna, stan idealny, • 850 zł. Wrocław, 
.teł. 071/780-66-84
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG Sensortronic, 700-900-1200 
obr/min, biała, stan idealny, • 550 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR Luna, używana, stan b. do
bry, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/345-41-16,0603/29-53-50 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA mała, stan b. dobry. - 60 zł. Miliko- 
wice, tel. 074/851-62-83,0502/16-94-58 
PRALKA WIRNIKOWA SLATINKA K-022 mała 40x40x69 cm, na 
kołach, stan idealny, • 110 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
PRALKA WIRNIKOWA ŚWIATOWID na gwarancji, - 220 zł. Wro
cław, tel. 071/341-88-87, 0501/96-29-60 -  
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA drugi na części, osobno wirówka, 
mała, transport gratis we'Wrocławiu • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/327-86-92
O PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niem. pralkosu- 

szarki, lodówki od 170 zł, niem. lodówkozamrażarki, 
zmywarki, gwarancja 6-12 miesięcy, transport w gra
nicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda Nowic
ka, Wrocław - Karłowice, ul. Bończyka 32/17, tel. 
071/325-37-88, Dobroszyce, Sadków 42, serwis po
gwarancyjny, renowacja, zamiana. Sadków, tel. 
0602/89-12-81 80008721

O PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, lodówki, 
zamrażarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-letnie, 
kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki automatyczne 
małogabarytowe, otwierane od góry, ceny 300-600 zł, 
polskie pralki automatyczne - od 250 do 450 zł. Gwa
rancja 6 mies. Negocjacja cen. Skup i naprawa. Opo
le, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, Le
gnica, dolnośląskie, tel. 0503/74-46-11. Wrocław, ul. 
Kowalska 111a, tel. 071/345-68-51, 0503/30-92-42 
01032961

O PRALKI AUTOMATYCZNE, ZMYWARKI DO NACZYŃ, 
PRALKOSUSZARKI firm Bosch, Siemens, AEG, Mie
le i innych, wolno stojące i pod zabudowę, szer. 45 i 
60 cm, gwarancja! Możliwy dowóz. Ceny od 320 zł. 
Lubin, tel. 076/846-76-02,0605/69-96-37 03017201 

O PRALKI I ZMYWARKI - SIEMENS, BOSCH, CANDY - 
gwarancja, możliwy dowóz, ceny od 320 zł. Lubin, tel. 
076/846-90-93 84017401 

PRALKOSUSZARKA CLATRONIC WT831X 800 obr./min. stan b. 
dobry. - 470 zł. Wrocław, teł. 071/365-92-76. 
PRALKOSUSZARKA INDESIT nowy model, mało używana, kupio
na w Euro AGD, • 850 zł. Wrocław, tel. 071/785-64-92 
PRALKOSUSZARKA MATURA .Okomat 1005 Duo' • 380 zł. Wro
cław, tel. 071/322-33-64
PRASOWALNICA dług. wałka 60 cm, • 100 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-59-17, 0604/83-64-56
PRZEWÓD DO KUCHENKI GAZOWEJ dł. 1 m, elastyczny, z za
worem, - 80 zł. Wtocław, tel. 321-73-46 
PRZYJMĘ LODÓWKĘ sprawną oraz szafę, półki, szafki wiszące. 
Wrocław, tel. 071/789-41-08
REGAŁ 6 szt., 3 lady szklane, - 3.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-59-96,0605/92-73-45
REGAŁ ♦ szafa, jasne, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-90, 
0606/52-56-03
REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3,2 m, połysk, -120 żł. Wrocław, 
tel. 341-06-25 w godz. 8-16
REGAŁ CHŁODNICZY LINDE 3.8 m, bez agregatu, biało-czerwo- 
ny, roleta, haki do wędlin, półki, stan idealny, atrakcyjne, - 7.500 zł. 
Jelenia Góra, teł. 0601/58-13-21
REGAŁ CHŁODNICZY 2.6 m, stan b. dobry, - 4.500 zi. Oleśnica, 
tel. 0601/58-73-01
REGAŁ CHŁODNICZY dł. 2 m, 2 półki, dolna część mroźna, - 2.000
zł. Psary, gm. Wisznia Mała, tel. 0502/05-16-98
REGAŁ CHŁODNICZY COSSTAN, 2000 r., dł. 3.7 m, el. żaluzje,
stan b. dobry, • 5.500 zł. Jawor, tel. 0503/02-06-40
REGAŁ MAGAZYNOWY wym. 190x60x90 cm, -100 zł. Wałbrzych,
tel. 074/841-63-29, 0602/33-66-42
REGAŁ SKLEPOWY drabinkowy, wym. 0.9 x 5.5 x 1.5 m, 78 półek, 
18 drabinek, - 5.000 zl ♦ VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25 
REGAŁ SKLEPOWY na słodycze (na wagę), z przegrodami szkla
nymi, wys. 220 cm, szer. 120 cm, gł. 45 cm, półki pochylone, stan b. 
dobry • 250 zł. Wocław, tel. 071/330-11-06 
REGAŁ SKLEPOWY 5 szt i 2 lady białe, mało używane, -1.400 zł. 
Wysoka, gm. Przemków, tel. 0606/61 -45-05 po 15 
O REGAŁY ARCHIWALNE, magazynowe, szafy BHP, 

biurowe, narzędziowe, wiszące, stojące, kartoteko
we, stoły warsztatowe, wózki serwisowe, drzwi drew
niane 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 CHŁODNICZE 2 szt100x180 cm - 400 zł/szt Bolesławiec, 
tel. 0609/53-52-67
REGAŁY CHŁODNICZE różnej wielkości, • 2.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/84-77-86
REGAŁY CHŁODNICZE COSTAN 2.6 m, 2 półki, lustra, doskonałe 
na owocowo-warzywne, bez agregatu, cena 3.000 zł/szt f  VAT. 
Jelenia Góra, tel. 0601/58-13-21
REGAŁY CHŁODNICZE - od 1.800 z, lady chodnicze - od 1.600 z. 
szafy chodnicze • od 800 z, bonety • od 1.200 z. =agad, tel. 
0601/57-25-57, 0607/26-34-34
REGAŁY MAGAZYNOWE pod europalety, -1.80 zł/kg. Ostrów 
Wlkp., tel. 0602/13-94-73
REGAŁY MAGAZYNOWE wys. 2.5 m, półki blaszane - 60 zł/szt 
Wrocław, tel. 0503/99-55-55
REGAŁY SKLEPOWE przykręcane do ściany, półka 0,30 m, dł. 8,5 
m, białe, - 950 zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
REGAŁY SKLEPOWE do obuwia, niklowane, przykręcane do ścia
ny, 17 szt -190 zł/szL Leszno, tel. 065/529-12-01.0601/72-61-66 
REGAŁY SKLEPOWE niklowane, przykręcane do ściany, 6 szt. - 
250 zł/szt Leszno, tel. 065/529-12-01,0601/72-61-66 
REGAŁY SKLEPOWE lady, wieszaki sklepowe -100 zł -150 zł/szt 
Nowogrodziec, tel. 075/731-68-07
REGAŁY SKLEPOWE szklane, lustrzane, dł. 4 ni, lada szklana, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/80-47-99 
REGAŁY SKLEPOWE nowe - 300 zł/szt. oraz zamrażarka, oszklo
na - 500 zł. Wrocław, tel. 071/364-89-89 
ROLLBAR DO PIWA kije bilardowe, krzesła plastikowe, • 1.490 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-01-42 w godz.10-17 
ROLLBAR DO PIWA kolumna chromo-niklowa, schładzarka, reduk
tor, głowica, butle C02, stan b. dobry -1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/339-05-09
ROZLEWACZ DO PIWA, • 900 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-90, 
0606/52-56-03
ROŻEN na 9-12 kurczaków, gablota za szkłem, na siłę, stan b. do
bry, -1.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-99-03 
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 6 kurczaków, • 900 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-71-88
ROŻEN ELEKTRYCZNY KROMET na 6 kurczaków, • 1.000 zł. Prze
mków, tel. 076/831-04-46, 0606/16-45̂ 4 
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 12-16 kurczaków, -1.250 zł. Wałbrzych, 
tel. 0605/36-17-09
O ROŻEN GASTRO-TAR, 2000 r. nowy, na gwarancji, 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, nowy, -1.900 zl. Góra Śląska, 
tel. 0606/59-90-89
ROŻEN GAZOWY na 10 kurczaków, nowy, -1.500 zł. Góra Śląska, 
tel. 0606/59-90-89
ROŻEN GAZOWY na 66 kurczaków, zasilanie 220 V, 6 palników, 
stan b. dobry, • 6.800 zł. Leszno, tel. 065/536-60-37 
ROŻEN GAZOWY nowy, wsad 18 kurczaków, • 2.400 zł ♦ VAT. Ła
giewniki, tel. 071/393-94-28
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, od 6-66 szt wsadu, 
zasilanie 12 V, ze znakiem B, -1.900 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
ROŻEN GAZOWY na 24 kurczaki, 12 V, nowy, mało używany, - 2.000 
zł. Sława Śl., teł. 0607/08-06-56
ROŻEN GAZOWY ceramiczny, nowy, wsad 30 szt - 2.700 zł ♦ dru
gi, Wsad 20 szt - 2.100 zł. Wąsosz, teł. 0603/04-65-58 
ROŻEN GAZOWY,.2000 1 3-palnikowy, umieszczony na przycze
pie kempingowej. -11.500 żl. Brzeg, tel. 0602/12-70 
O ROŻNA NA KURCZAKI gazowe, ceramiczne, od 6 do 

66 szt wsadu • 1.900 zł, grille, gyrosy, bemary, fryt
kownice, opiekacze, naleśnikarki, patelnie beztłusz
czowe, linie gastronomiczne, do przyczep i lokali,

produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 zł. ., tel. 
0 7 7 /4 1 2 -3 9 -7 8 ,0 6 0 2 /7 2 -1 1 ^ ^ 0 3 ^ 1 ,

SEJF biały, szer. 50 cm, dług.’45 cm. wyl TÓĆm, pokręiltfnume- 
■ ryczne, w środku zamknięcie na klucz, 2 półki,.- 800 zł ♦ VAT. Lęgni-. 
ca, tel. 076/850-67-86
SOFA 3-osobowa • 80 zł, 3-osobowa, skórzana -100 Zł, Brzeg, tel.' ' 
077/416-95-24, 0501/95-13-88, 0608/88-93-85 
SOFY 2-3, tapczany, łóżka, cena od 80 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/23-65-37 
SOKOWNIK, -100 zł. Legnica, tel. 0609/16-30-47 
O SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH prod. belgijskiej I 

holenderskiej, komplety wypoczynkowe, ze skóry I 
materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, ławy, 
sekretarzykl, cena od 150 zł, transport gratis. Kobie
rzyce, tel. 0608/84-70-83, tel. 071/311-18-02, 
071/311-17-93,0607/18-50-38 82001211 

SPRZĘT DO PROWADZENIA GASTRONOMII kuchenka el. 4-pły- 
towa z czasowym piekarnikiem i termo-obiegiem, frytkownica, za
mrażarka 4-szufladkowa, rożen i inne - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-53-96, 0601/68-80-47
STOLIK RTV pod telewizor Panasonic 36PF - 850 zl, pod telewizor 
Sony 32F075 - 1.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-11-93, 
0603/87-46-40
STOLIKI olchowe, nowe, 3 szt, rozsuwany blat -150 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/347-89-10,0501/80-46-25 
STOŁY DREWNIANE czarne, 12 szt • 100 zł/szt., krzesłą tapicero
wane, czarne, 70 szt • 50 zł/szt Żagań, tel. 068/478-53-37 
STÓŁ składany, 1 duży i 2 małe, do handlu warzywami, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/793-53-00
STÓŁ dębowy, okrągły, 4 krzesła, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/311-18-02, 0503/39-63-26
STÓŁ rozkładany, używany -180 zł oraz okrągły, używany -150 zł.
Wrocław, tel. 071/352-90-26, 0601/76-02-51
SUSZARKA DO BIELIZNY PHILCO elektryczna,-stan b. dobry, -
200 zl. Kłodzko, tel. 074/867-69-72,868-77-53
SUSZARKA DO BIELIZNY, - 550 zł. Pęgów, tel. 071/310-76-70
SUSZARKA DO BIELIZNY ZANUSSI. - 200 zł. Złoty Stok, tel.
074/817-59-17, 0604/83-64-56
SZAFA CHŁODNICZA 7001, nieoszklona, - 800 zł lub zamiana na 
lodówkę nowego typu. Konin Zagańsku, gm. Iłowa, tel. 
0604/14-60-49
SZAFA CHŁODNICZA 1400 I, 2-drzwiowa, 220 V, 2 szt. -1.800 
zł/szt, waga elektroniczna do 15 kg, 2 szt. - 950 zł/szt Malczyce, 
tel. 071/795-14-83
SZAFA CHŁODNICZA 2-drzwiowa, bez oszklenia, 220 V. - 500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-42-50
SZAFA METALOWA + 2 sejfy, stan b. dobry, -12.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/47-24-98
SZAFA NARZĘDZIOWA 180x120x60 cm. metalowa, 3 półki, • 450 
zł. Wrocław, tel. 0501/47-96-46
SZAFA POKOJOWA 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 POKOJOWA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, do sypialni, -
1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, jasne drzewo, drzwi harmonijko
we, z lustrami, szer. 110 cm, - 350 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA nowa, kolor olcha, 3-drzwiowa, lustro, dwie 
szuflady, szer. 157 cm, g. 59 cm, wys. 200 cm, - 400 zl. Wrocław, tel. 
071/780-66-84
SZAFKA KUCHENNA pod zlewozmywak, nowa, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0605/31-19-55
SZAFKA POKOJOWA na sprzęt RTV, czarna, nowa, -150 zl. Wro
cław, teł. 0608/76-28-06
SZAFKI WARSZTATOWE metalowe, wiszące, 2 szt, - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/352-90-26, 0601/76-02-51 
SZAFY CHŁODNICZE (3 szt.) - 1.000 zl/szt. Oleśnica, tel. 
0601/58-73-01
SZAFY POKOJOWE 3 szt, rozsuwane, z lustrami, od 1.000-1.800 
zł. Legnica, teł. 0609/28-20-63
SZATKOWNICA DO KAPUSTY na gwarancji, -1.800 zł lub zamie
nię na dostawczy. Biedrzychowa, tel. 076/847-99-17,0608/52-43-06 
ŚWIECZNIKI, KIELICHY, TACE, MISY i inne mosiężne elementy 
wyposażenie mieszkań, ceny od 15 zł/szt. Strzegom, tel. 
074/855-41-23
TABORET GAZOWY kolor biały - 300 zł. Nysa, teł. 077/433-36-28 
TAPCZAN 2-osobowy, pojemnik na pościel, -100 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-53-26
TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobry, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-49-89
TAPCZANY HOTELOWE nowe • 230 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/315-90-50
O  TOALETY PLASTIKOWE kabiny, 2 szŁ -1.500 zł, ka

biny, 2  szt. - 1.000 zł, meble kuchenne, meble baro
we, lodówki, zamrażarki, frytkownica, waga uchylna, 
zlewozmywaki, umywalki nowe, *4 stoły, 16 krzeseł, 
kolor czarny, typ rurowy. Budziszów Wielki, tel. 
076/855-30-50 84017521 

UMYWALKA 2-komorowa, z osprzętem, nowa, wymiary 150 x 45 
cm, jasnobeżowa (prawie biała), - 450 zł. Wrocław, tel. 071/32547-65 
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA kolb kukurydzy. 2-pojemnikowe, 
gazowe, ze stali kwasoodpomej • 600 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/586-10-70 po godz.16,062/586-02-84 w godz.8-15 
WAGA DZIESIĘTNA (na odważniki), - 100 zł. Sobótka, tel. 
071/391-03-60
WAGA ELEKTRONICZNA na gwarancji, z kalkulatorem, -1.100 zl. 
Bolesławiec, tel. 0609/53-52-67
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwością połączenia z kasą 
Fiskalną, 1.5-roczna, - 1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
WAGA ELEKTRONICZNA CAT 5/1 z drukarką do 15 kg. - 2.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/373-74-39
WAGA ELEKTRONICZNA EP-15 do 15 kg, po legalizacji, mało uży
wana, zasilanie 220/9 V, stan b. dobry • 950 zł. Wrocław, tel. 
071/781-34-48
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/332-44-34
WAGA ELEKTRONICZNA KORAL 2 - 950 zł, zamrażarka komoro- 
wa, 2 szt -150 zl/szt Wrocław, tel. 0501/41-15-84 
WAGA GOSPODARCZA do 200 kg, - 100 zł. Strzelin, tel. 
0607/80-53-03
WAGA SKLEPOWA uchylna, stan b. dobry, zalegalizowana, -150
zł. Sobótka, tel. 071/391-03-60
WAGA UCHYLNA, -130 zł. Oława, tel. 071/313-68-78
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja, • 1.200 zł. Namysłów,
tel. 0603/77-24-00
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-90-50
WERSALKA używana, stan dobry oraz meble Kameleon, jasne, • 
600 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
WERSALKA 2-osobowa, z nowym obiciem + 2 zagłówki, z pojem
nikiem na pościel, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/784-68-96 
WIESZAKI SKLEPOWE chromowane, stojące, proste i .ślimaki’ • 
130 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/48-78-10 
WIRÓWKA DO BIELIZNY stan b. dobry, • 75 zł. Wrocław, tel. 
071/784-35-31
WIRÓWKA DO BIELIZNY mała, niemiecka, • 130 zł. Wrocław, tel. 
071/341-88-87, 0501/96-29-60
WIRÓWKA DO BIELIZNY mała, stan b. dobry • 60 zł. Wrocław, tel.' 
071/788-15-92
WITRYNA CHŁODNICZA BOCHNIA dwustronnie przeszklona, wys.
2 m, 220 V, stan b. dobry • 1500 zł oraz lada chłodnicza, oświetlona, 
dł. 2 m, 220 V, atrakcyjny wygląd • 1000 zł. Gierałtowiec, tel. 
076/878-14-94
WITRYNA CHŁODNICZA i lodówka sklepowa • 900 zl/szt Oleśni
ca, tel. 071/314-85-51
WITRYNA SKLEPOWA COSTAN, wymiar 140 x 190 cm, dwa agre
gaty chłodnicze, pojemność maksymalna 280 kg, - 2.000 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-29-74
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt, - 1.200 zł /szL. 
Wrocław, tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
O  WYKŁADZINA DYWANOWA 50% ceny sklepowej, 

atrakcyjne wzory, szeroki wybór asortymenty nowa. 
Szprotaw a, tel. 068/376-76-36, 0607/07-34-04 
87026131

WYPOSAŻENIE BARU 25 pozycji tub pojedyncze elementy, • 5.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-78-91
WYPOSAŻENIE BARU rożen gazowy na 36 kurczaków, waga elek
troniczna, kuchenka mikrofalowa na gwarancji, lodówka, zamrażar
ka, bar, 2 szafki pod zlewozmywak, 11 krzeseł, zlewozmywak, okap 
nad kuchenkę, w całości lub pojedynczo, pilne, • 6.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0605/14-83-79
WYPOSAŻENIE HURTOWNI: wózek hydrauliczny, paletowy, stan 
b. dobry, cena - 480 zł oraz wózki na 2 i 4 kółkach, cena - 50 zł/szt 
Ochlą, woj. zielonogórskie, tel. 068/321 -10-02,0600/38-58-99 
WYPOSAŻENIE KUCHNI I POKOJU kompletne, - 2.500 zl. Wro
cław, tel. 0603/10-36-02
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI wanna z steropianelu, dł. 170 cm, 2 
umywalki, kompakt kompletny, brodzik, 2 lustra, kinkiety * komplet 
baterii, wszystto w kolorze beżowym, • 1.000 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-51-49
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO od 230 zł. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE PUBU : barek z zapleczem, stoliki, krzesła, ławy
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piwne, maszyna do popcornu, - 5.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-82, 0604/28-73-18
WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO, - 1.500 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 0601/88-19-44
WYPOSAŻENIE SKLEPU lady sklepowe, meblowe, 2 szt, regał 
sklepowy, meblowy, 1 szt., regał biały, z czarną obwódką wym. 
120x90 cm -100 zł/szt, lady sklepowe, meblowe, białe, z czarną' 
obwódką, wym. 120x54 cm -120 zł/szt Legnica, tel. 076/866-34-52 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO OBWOŹNE
GO : namiot (typ turecki), pow. 24 m2,3-kolorowy, grill, frytkownica, 
krzesła, stoły, w całości lub na części, - 8.500 zł. Lubin, tek 
0606/42-09-32, 0605/67-97-99
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze szklą 
artystycznego i blachy chromo-niklowej, pod ekspozycję towaru lub 
do galerii, - 9.000 zł., teł. 071/348-34-82 
ZABUDOWA WNĘK • garderoba, kuchnia już od 1.000 zl. Dzierżo
niów, tel. 074/831-49-13
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 430 litrów, prod. niemieckiej, stan b. 
dobry, - 650 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
ZAMRAŻARKA 220 V, 4 szuflady, poj. 1201, stan dobry, • 230 zł. 
Oława, tel. 071/303-80-48 po godz. 18,0601/49-17-38 
ZAMRAŻARKA 3-fazowa, komorowa, poj. 600 I - 250 zł. Ostrze
szów, tel. 062/586-10-70 po godz.16.062/586-02-84 w godz.8-15 
ZAMRAŻARKA poj. 450 I, wsad od góry, -100 zł. Sobótka, tel. 
071/391-03-60
ZAMRAŻARKA 3-szufladowa, mały pobór mocy, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-81-35
ZAMRAŻARKA MORS 302, • 300 zł. Kamieniec Wrocławski, gm. 
Czernica, tel. 071/318-50-35
ZAMRAŻARKA MORS 122 1-komorowa, mało używana, - 200 zł. 
Lubin, tel. 076/842-45-90
ZAMRAŻARKA MORS 302 sprawna, zadbana. • 210 zł. Trzebcz, 
teł. 076/847*95-18
ZAMRAŻARKA POLAR ZS 100 3 szuflady, wys. 85 cm, szer. 60 
cm, głęb. 60 cm, zużycie energii 0.89 KW/doba, - 450 zł. Wtocław, 
tel. 351-67-01
ZBIORNIK HYDROFOROWY poj. 300 I, - 150 zł. Brzeg, tel. 
077/412-43-70
ZLEWOZMYWAK 2-komorowy, 240x60, nowy, • 180 zł. Bolesławiec, 
tęl. 075/732-37-33, 0603/51-70-38
ZLEWOZMYWAK jednokomorowy, z płytą odekową, biały, nowy, - 
150 zł. Wałbrzych, tel. 0604/53-01-46 -
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Wrocław, pl. Staszica 50 (Dworzec Nadodrze) 
teMax 071/369-37-10, czynna pon.-pt >.00-17.00

ZLEWOZMYWAK biały, nowy, 2-komorowy, wym. 60x 80 cm, sy
fon, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/332-46-50 
ZLEWOZMYWAK 1-komorbwy, z ociekaczem, 80x50, prawy, uży
wany, - 50 zł. Wrodaw, teL 363-29-59 
ZLEWOZMYWAK ALUMINIOWY podwójny, duży -150 zł, t?boret 
elektr., nowy • 400 zl. Wtodaw, teł. 393-91-31 po godz.16 
ZMYWARKA DO NACZYŃ ARDO, 60 cm, fabrycznie nowa, na 
gwarancji, • 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
ZMYWARKA DO NACZYŃ BAUKNECHT nowy model, do zabudo
wy, wyświetlanie funkcji, • 800 zł. Lubin, tel. 076/842-17-78 
ZMYWARKA DO NACZYŃ WHIRLPOOL 4-programowa, do zabu
dowy, 60 x 60 cm, stan b. dobry - 400 zł. Syców, tel. 062/785-44-85 
ZMYWARKA DO NACZYŃ prod. niemieckiej, - 300 zł. Wrodaw, teł. 
071/346-67-65
ZMYWARKA DO NACZYŃ Melanie PLS 502, nowa, do zabudowy, 
szer. 45 cm, wys. 45 cm, - 300 zł. Wrodaw, tel. 0501/43-53-56 
O ZMYWARKI wąskie I szerokie, pralki, pralkosuszarki, 

lodówki, zamrażarki, kuchnie z gwarancją i serwis, 
możliwy transport - od 100 zł. Lwówek Śląskî  tel. 
075/782-43-16,075/782-29-22 84017741 

O ZMYWARKI DO NACZYŃ, pralkosuszarki, lodówki, za
mrażarki, pralki automatyczne, maksimum 5-letnie, 
kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki automatyczne 
małogabarytowe, otwierane od góry, ceny 300-600 zł, 
polskie pralki automatyczne - od 250 do 450 zł. Gwa
rancja 6 mies. Negocjacja cen. Skup i naprawa. Opo
le, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, Le
gnica, dolnośląskie, tel. 0503/74-46-11. Wrocław, ul. 
Kowalska 11Ta, tel. 071/345-68-51, 0503/30-92-42 
01032951

BIZNES
O  „AUTO - HANDEL „PALCARS" : sprzedaż, skup aut 

powypadkowych, uszkodzonych i całych. W ofercie 
na placu zawsze ponad 50 aut uszkodzonych. CENY 
KONKURENCYJNEIll Kupujący nie płaci podatki od 
kupna. Zapewniamy tani transport na terenie całego 
kraju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻY
WANYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I 
SKUP AUT,, czynne 8-17.30, Wrocław, kler. Jelcz, 500 
m za CPN, ul. Swojczycka 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, wyprowadzanie 
zaległości, rozliczenia roczne • tanio. Telefon 
071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po godz. 16. Telefon 
domowy 071/341-20-38. Główny księgow y 
071/351-77-95. 01030941

O  ABRAKADRUS • FIRMOWE USŁUGI BIUROWE. Nie 
m usisz wynajmować biura, zatrudniać sekretarki, 
księgowej, kadrowej itp. Zaoszczędź! Obniż swoje 
koszty. Poprowadzimy Twoją firmę. Wrocław, tel. 
071/361-49-48, 071/783-48-54, 0605/51-98-21 
01032831

O  ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT leasing w 
procedurze uproszczonej, nawet do 100% wartości 
pojazdu. Bez zaświadczeń i zbębnych formalności. 
Już od 4,1% procent w skali roku. Sprzedaż, kupno, 
zamiana, samochody osobowe, ciężarowe, dostaw
cze I motocykle. Możliwość zostawienia auta w rozli
czeniu. To co dla innych niemożliwe dla nas wyko-

POTIS-SERWIS 
50-312 Wrocław, ul.Żeromskiego 77 
tel. (071) 37216 40,781 86 40
e-m ail: po tis@ p o tis .p l, in ternet: ww w.potis.pl
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Okazyjnie sprzedam  
dochodową m arkow ą firm ę

TEKSTYLIA DLA HOTELI 
www.soraox.pl 0p012SU 

Ponad 400 stałych odbiorców 
Wartość przejęcia 280 OOO zł 

tel. 074/831 96 96; 0-602 620 093 
^ p o js k a g ln fo h o te L g ^ ^

KREDYT ODNAW IALNY  
DO 30 .000  ZŁ  

Z  UBEZPIECZENIEM

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493

MKAK
' 071/ & 5  19 49, 0601 73 25 77

^/WPOZYCZALNIj
/ osobowe, dostawcze^

TRANSPORT
pojazdów  i ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15f 
tel/fax.782 84 69, 782 84 68 I

nalne. AUTO-KOMIS „AUTO-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, miesz
kaniowy otrzymać • zadzwońl Błyskawiczne kredyty 
na 14 tygodni do 3.000 zł. „WISTA”, Wrocław, ul. Oł- 
bińska 19 ,1 piętro, tel. 071/329-31-58 01030321 

O  ATRAKCYJNE CENY NOCLEGÓW dla pracowników, 
Wrocław Fabryczna (rejon DH Astra), parking, faktu
ry. Wrocław, tel. 071/352-36-57, 0601/75-46-14 
80009861

O  ATRAKCYJNE I PROFESJONALNE POKAZY OGNI 
SZTUCZNYCH całorocznie, obsługa różnego rodza
ju Imprez, bankietów, uroczystości. Gwarantuję nie
powtarzalne wrażenia. Referencje. Świdnica, tel. 
074/851-26-49, 074/852-32-77 (fax), 0607/53-92-60 
01032861

O  ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI do
30.000 zł oraz profesjonalne doradztwo finansowe. 
Tel. 0606/33-26-92 01031661

O  ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI, kre
dyty hipoteczne od 35.000 zł, pożyczki hipoteczne od
60.000 zł. „MEGA”, Wrocław, ul. Jagiellończyka 7/1, 
tel. 071/322-16-61 80012211

O  BIURO INFORMACJI MOTORYZACYJNEJ przyjmie 
przedstawicielstwo firm motoryzacyjnych (producen
tów, dystrybutorów), w celu informacji i reklamy 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 

BIZNES MIĘDZYNARODOWY. Lubin. tel. 0605/44-74-19

K R E D Y T Y
BANKOWE, ODSETKI OD 4,2%

[ N A  M IE S Z K A N IA , D O M Y  | 
zak u p , rem o n t, b u d o w a  

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 /3 3 3 -7 2 -5 7  

0 -6 0 1  6 9 4  5 3 4
O  CENTRUM KREDYTOWE. Gotówkowy do 5.000 zł, bez 

poręczenia, 3 osoby - 670 zł + rata. Hipoteczny • do 
28 lat, do 100% wartości, bez wyceny nieruchomo
ści, 7.5% w EUR. Zamieniamy kredyty złotówkowe na 
EUR. Zapraszamy do współpracy: developerów, spół
dzielnie mieszkaniowe inwestorów budowlanych, biu
ra obrotu nieuchomościami I In. osoby fizyczne i 
prawne, z terenu Dolnego Śląska i Opola. Świdnica, 
tel. 074/851-3546 /fax, 0605/57-98-28 01031301 

O  DAM KOSZTY, FAKTURY VAT - szybko, tanio, solid
nie., tel. 0501/64-00-82 81012971 

DO WYNAJĘCIA BETONIARNIA (obecnie czynna), działka 10 a, 
teren ogrodzony, utwardzony, siła, woda, z maszynami do produkcji 
/mies.. Groblice, tel. 071/311-54-14,0501/74-74-27 
DO WYNAJĘCIA STOPA WIBRACYJNA DO GRUNTU (hopsa) • 
150 zł/tydzień. Zawadzkie, tel. 077/463-3445 
O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28,1995 r., 2400 ccm, turbo D 

kolor zielony, długość skrzyni ład. 3 m, szer. 1.8 m, 
wys. 1.4 m - 2.000 zł/m les., tel. 0607/62-80-53 
80012191

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej, -
10.000 zl. Wrocław, teł. 0605/69-23-81
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA dochodowa, w centrum Cieplic, •
67.000 zł. Jelenia Góra, lei. 075/755-70-59
O  EBI - CONSULTING - BANK OFERT ZAPRASZA FIR

MY DO SKŁADANIA SWOICH OFERT (bezpłatnie). Na
wiążemy współpracę w zakresie: kooperacja - han
del - zlecenia, pracujemy dla twojej firmy. Leszno, tel. 
0601/57-184 5 25000221 

FAKTURY - 2 zł/szt. Legnica, tel. 0609/39-93-17 
FIRMA BRANŻY SPOŻYWCZEJ wyposaży lokal gastronomiczny 
oraz da przedstawicielstwo. Wrocław, tel. 071/368-78-21 po godz. 18, 
0606/81-24-52

AUTO-POLONIA
WYPOŻYCZALNIA

SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH™™,

Wrocław ul. Szczytn Icka 45/6 
07*1/322-23-37, 327-70-83

AUT0-TRAN SP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA £
ład. do 6 ton r ok. 70 m3 \

pomoc drogowa ■ lad, do 3 aut jednorazowo
tel. 315-40-51, 0-601 95 16 76

JEŻELI SZUKASZ NOWYCH RYNKÓW ZBYTU nasza firma po- 
może Ci w znalezieniu nowych partnerów za granicą, działamy w 
wielu branżach. Kłodzko, tel. 074/865-52-20 
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł i zabezpieczeniem w 
postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, bez poręczycieli oraz 
ubezpieczenia na życie. Jelenia Góra, Legnica, tel. 0605/85-58-35 
O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł, dla małżeństw, 

rolników, emerytów, bez poręczycieli. Szybkie kredyty 
14-tygodniowe do 3.000 zł bez poręczycieli. Wrocław, 
tel. 071/348-12-17,0600/82-3145 02024941 

KREDYT odnawialny, bez poręczycieli, 3.000 - 30.000 zl, umarzany 
w przypadku śmierci lub poważnej choroby kredytobiorcy. Legnica, 
tel. 0605/85-87-27
KREDYT odnawialny, w postaci karty kredytowej z limitem do 30.000 
zł, połączony z ubezpieczeniem na życie. Lwówek śląski, tel. 
0608/12-96-20
KREDYT GOTÓWKOWY odnawialny, z limitem do 30.000 zł i ubez
pieczeniem na życie kredytobiorcy. Wrocław, tel. 0603/97-67-53 
KREDYT ODNAWIALNY z limitem do 30.000 zł, z zabezpieczeniem 
w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Legnica, tei. 
0600/87-61-72
KREDYT ODNAWIALNY bez żyrantów. Legnica, tel. 0605/22-01-08 
O  KREDYTY 15% w skali roku, bez zgody współmałżon

ka, bez poręczycieli, gotówka w 4 dni, bez opłat 
wstępnych, ubezpieczenia AC, OC, różne firmy, zie
lona karta gratis, pakiety, możliwy dojazd do domu, 
również leasing  na maszyny. Wrocław, tel. 
071/322-38-70,0501/2342-39 01030871 

O  KREDYTY do 12.000 zł, bez poręczycieli, bez zgody 
współmałżonka, oprocentowanie 15% w skali roku, 
bez opłat wstępnych, w 3 dni, ubezpieczenia OC, AC, 
zielona karta gratis, II, III filar, bezpłatne doradztwo. 
Wrocław, tel. 071/322-38-70, 0501/23-42-39 
01031871

O  KREDYTY 18%, do 5.500 zł bez poręczycieli, powyżej 
z poręczycielem, zatrudnienie 3 miesiące, wiek do 75 
lat, dochód minimalnie 250 zł, bezpłatne otwieranie 
kont osobistych I lokacyjnych. Wrocław, Hotel Mo
nopol, p. 416, tel. 071/343-79-20, 0601/22-95-06 
01031751

KARTA KREDYTOWA 
Z LIMITEM 30 OOO ZŁ
i zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

na życie kredytobiorcy opoiobi3 
tel. 0601 989 678

ODSTĄPIĘ TOWAR po likwidacji sklepu (części do aut japońskich).,-,, 
tel. 0601/70-55-12
PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ przyjmę przedstawicielstwo, działalność 
gosp., atrakcyjny lokal, telefon/fax, komputer, doświadczenie. Wro
cław, tel. 361-05-25,0603/2042-30 
POMOGĘ W UZYSKIWANIU ZLECEŃ dotyczących produkcji, 
przedstawicielstwa, od firm zagranicznych, pomoc w kontaktach w 
j. angielskim. Nysa, tel. 077/435-89-32 
POSIADAM BUDYNEK w Kiełczowie (kolonia), 90 m2, wolno sto
jący, siła, gaz, telefon, okratowany, na magazyn, itp., oczekuję pro
pozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
POSIADAM GOTÓWKĘ oczekuję propozycji. Wrocław, teł. 
0503/79-3444
POSIADAM LOKAL o pow. 300 m2, we Wrocławiu, na aptekę, szko
łę lub przychodnię, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 0601/77-44-90

w  071/32519 49 
■  0601 73 25 77
3 -17m3

WYPOŻYCZALŃ f
/OSO BOW E, DOSTAWCZE

POSIADAM LOKAL pow. 60 m2, przy ruchliwej trasie, parking, wła
sny grunt, oczekuję propozycji lub wynajmę. Wrocław, tel. 357-52-99 
POSIADAM LOKAL z podnośnikiem samochodowym i narzędzia
mi, w Śródmieściu, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 0601/89-95-51 
POSIADAM LOKAL UŻYTKOWY pow. 30+10 m2, w centrum Wro
cławia, niski czynsz, przyjmę wspólnika prowadzącego własną dzia
łalność gospodarczą. Wrocław, tel. 071/789-63-09 
POSIADAM POMIESZCZENIA we Wrocławiu, 120 m2, wszelkie 
media, maszyny stolarskie, oczekuję propozycji współpracy lub wy
dzierżawię. Wrocław, tel. 071/372-95-28 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod 
stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę mieszkał- 
no-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światowej sieci ochrony jezior .Living-Lakes‘ - oczekuję propozy
cji lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/339-72-81

łatwo dostępny

KREDYT
OP012483 gotówkowy______

BIELAW A. Wolności 109  
tel. (0 7 4 ) 8 3 -3 9 9 -8 3  
LEGNICA, Reymonta 18  
tel. C076) 8 5 -2 5 -8 0 5

KREDYTY do 3.000 zl, bez pośredników. Wrocław, tel. 
0608/014843
KREDYTY ODNAWIALNE 2 tys. do 30 tys z., bez poręczycieli, uma
rzane w przypadku śmierci łub poważnej choroby kredytobiorcy. Le
gnica. tel. 0605/85-87-27
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ - zlecenia, również eksportowe, 
bardzo szeroki zakres robót, możliwości przerobowe 60 osób. Nysa, 
tel. 077/433-76-07
KUPIĘ PRODUKCJĘ TWORZYW SZTUCZNYCH. Wrocław, tel. 
0503/72-64-06
KUPIĘ TOWAR każdego rodzaju, z likwidacji sklepu lub hurtownii. 
Wrocław, tel. 0503/72-64-06
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą lub firmą, która podejmie się 
dystrybucji końcówek serii tapet i oklein, na dogodnych warunkac.*. 
Bolesławiec, tel. 075/732-37-33,0603/51-70-38 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami odzieży używanej - ko
mis, posiadam duży lokal w dobrym miejscu. Brzeg, tel. 
077/416-31-28 po godz. 17, 077/416-2346 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z firmami i osobami z branży budowla
nej, prace ślusarsko-spawalnicze. Lubin, tel. 0608/12-17-30 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przedstawicielstwo, skład fabr., mate
riały budowi., tarcicy i stali itp. w centrum handlowym w Nysie, po* 
siadam idealne warunki. Nysa, tel. 0604/44-54-73 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z autoryzowanym dilerem telefonów ko
mórkowych Idea, chcącym otworzyć nowy punkt sprzedaży w mie
ście, w którym takiego punktu nie ma. Wrocław, tel. 0605/74-67-67 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadąjącą maszyny 
drogowe (równiarka, walec), do okresowego poprawiania drogi (po
lnej, szrotowej), metodą gospodarczą. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
O  NOWO URUCHAMIANA DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA 

ODZIEŻOWA w centrum Wrocławia posiada wolne po
wierzchnie do wynajęcia, dla producentów odzieży, 
galanterii itp. Ilość miejsc ograniczona. Wrocław, tefT 
071/3594 641,071/356-244 2 80011451

ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie hiper
marketów. Szczecin, tel. 0501/63-63-22 
ODSTĄPIĘ DZIERŻAWĘ pawilonu handlowego -1.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-80-64 po godz.20, 0501/14-04-82 
ODSTĄPIĘ DZIERŻAWĘ sklepu spożywczego z wyposażeniem lub 
sprzedam wyposażenie (szafy chłodnicze, lady, regały) • 6000 zl. 
Wrocław, tel. 071/373-05-70,071/783-36-60

1Chwilowo brak Ci gotówki? 
Chcesz zapewnić bezpieczeństwo i

finansowe sobie, rodzinie i partnerom w interesach?
Kredyt odnawialny bez poręczycieli z ubezpieczeniem.
Wrodaw i Dolny Śląsk tel. 0-501 351 262

TRANSPORT 1 ,5 1
FIAT DUCATO MAXI

PRZEWÓZ OSÓB 8+1 
FAKTURY 

tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452
"5P99257ŚT

PRODUCENT

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓW KI
PPH ERGOPAK c

ul. STARGARDZKA 3a I 
(boczna Metalowców 25) «

54-156 W ROCŁAW
tel. 0601 330 590 

tel./fax. (071) 35 18 937|
w w w .e rg o p a k .c o m .p l

POSIADAM TEREN, HALE, BIURA oraz transport, nawiążę współ
pracę. św. Katarzyna, teł. 071/311-6446 lub, 0602/50-36-36 
POSIADAM ZASOBY MAGAZYNOWE (części zamienne do samo
chodów ciężarowych i sprzętu budowlanego) wraz z wyposażeniem, 
za 30% wartości. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
POSIADAMY DO WYDZIERŻAWIENIA w Świdnicy, przy ul. Towa
rowej, ̂ zależności od potrzeb - powierzchnię magazynowo-biuro- 
wo-produkcyjną, z pełnym zapleczem., tel. 0603/97-62-22 (zdjęcia 
do bej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0224 
www.autogielda.com.pl)
POSZUKUJĘ DO WYDZIERŻAWIENIA oprzyrządowania stacji 
LPG. Września, tel. 0603/984)7-61, 0607/68-62-62 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW telewizorów uszkodzonych, sprowa
dzonych z Zachodu, do 8 lat. Sulechów, tel. 068/385-81-88, 
068/385-35-89
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW do sklepu odzieżowego, odzieży dam
skiej i młodzieżowej, sklep .Skorpio*. PHUP .Skorpio", 58-100 Świd
nica, ul. Puławskiego 51
POSZUKUJĘ FIRMY mogącej wykonać paletę 1340 x 920 mm (TIR 
na tydzień). Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
O  POSZUKUJĘ HURTOWYCH ODBIORCÓW metali ko- 

lorowych, puszek. Kobierzyce, uł. Mokra 3, tel. 
0601/57-31-10 01030991 

POSZUKUJĘ ODBIORCY RUNA LEŚNEGO tj. czarna jagoda, bo
rówka, jerzyna, jarzębina, czarny bez oraz grzybów leśnych: boro
wik, kurica, kozak itp. Przemków, tel. 0600/45-73-34 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką min. 100.000 zł, do pro
wadzenia b. dochodowej działalności. Legnica, tel. 0604/47-10-69 
POSZUKUJĘ PRODUCENTA GRZYBA BOCZNIAKA. Grotków, tel. 
0606/29-0342
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW ODZIEŻY damskiej, męskiej i dzie
cięcej. Wałbrzych, tel. 074/841-63-29,0602/33-6642 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW konfekcji damskiej, do sklepu we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z gotówką 20.000 zł tub przyjmę po
życzkę na wysoki procenŁ Gostyń, tel. 065/572-10-18,0603/3641-76 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z wkładem 10.000 zł, do nowej firmy 
handlowej. Mirków, tel. 071/315-15-72 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do dyskoteki w Sobótce. Sobótka, tel. 
0605/52-15-76
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z lokalem, do otwarcia zakładu sitodru- 
karskiego. Wrocław, tel. 071/357-89-85 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do komisu we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0602/50-63-84
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia działalności gastrono
micznej, we Wrocławiu, wkład min. 100.000 zl. Wrocław, tel. 
071/346-23-71 lub, 0501/14-70-01
POSZUKUJĘ ZLECEŃ w branży metalowej, na eksport, do Francji, 
Niemiec, innych krajów. Nysa, tel. 077/433-76-07 
O POŻYCZKI BEZ PORĘCZYCIELI od 1.000 do 10.000 

zł. Wrocław, tel. 0608/19-26-99, 0502/67-60-25 
02025761

PRZYJMĘ KREDYT hipoteczny, na 200.000 z, pilnie, tylko poważ
ne oferty. Grodków, tel. 0606/7242*35 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ w wysokości 4.000 zl. na

ZAPRASZAMY PO KREDYT GOTOWKOWY
do 10.000 zl bez poręczycieli. Opoi227s

Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 
i  Pożyczki Hipoteczne

C a n t r u m  O b s ł u g i  F i n a n s o w e j  
C . M .  A R E N A .  u l .  K o m a n d o r s k a  6 6  

w  n o d r .  S "  -  1 9 " .  t a l .  0 7 1 / 7 8 8  9 6  6 2

| WYPOŻYCZALNIA
samochodów 

osobowych i dostawczych 
Mercedes 207, 208 

tel. 071/336-82-05, 0-602 77 14 37

W Y P O Ż Y C Z A L N IA  
S A M O C H O D Ó W  

O S O B O W Y C H  
Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 

325-45-36, 0502 34 24 91

PRODUCENT

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! DG995061
JEŻELI PAŃSTWO 00 7 ONI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
CENĘ IIA PODOBNE JlgNA

ZWRACAMY RÓŻNICE
Wrocław „  0 7 0  U  OO 
Grabiszyńska 55 a  ™

® 336 28 14

M A S Z  P R O B L E M  
Z WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII EURO PEJSKIEJ?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

OP001701
CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

PRZYJMĘ SAMOCHÓD do 50 zl, w zamian za wyrejestrowanie. 
Prochowice, tel. 0607/37-54-81
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA z pomysłem i gotówką, posiadam lokal 
użytkowy w Kudowie Zdroju. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-20-87 w 
godz. 9-18
O PZU ŻYCIE SA - NASZA POLISA zapewni bozpleczon- 

stwo finansowe Twoje i Twojej rodziny w pracy, na 
urlopie, za granicą przez 24 godziny na dobę, zabe- 
pieczy Twój kredyt, pomoże w otrzymaniu kredytu. 
Zadzwoń i umów się z naszym agentem. Wrocław, tel. 
0501/48-35-56 02025611 

SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, nie rozpoczęta działalność, • 
20.000 zl., tel. 0608/44-97-75
SPÓŁKA Z O.O. z Dolnego Śląska. Legnica, tel. 0609/39-93-17 
SPÓŁKAZ O.O. działająca, bez długów. Wrodaw, teł. 0603/29-30-90 
SPÓŁKA Z O.O. przedsiębiorstwo handlowo • usługowe, bez ob
ciążeń, w okresie wyrejestrowania, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-21-05
SPÓŁKA Z O.O. bez zobowiązań, pełny zakres działalności. Wro
daw, tel. 071/353-37-26, 0609/48-98-57 
SPÓŁKĘ Z O.O. zadłużoną sprzedam, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-72-13
SPRZEDAM KOSZTY. Szczecin, tel. 0604/55-71-33 
SPRZEDAM PRODUKCJĘ kierownic samochodowych • wtryskar
ki, wytłaczarki, prasy, formy, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-8947

KREDYT4%;
termoizolacyjny na:

OGRZEWANIE opo1,51°
OKNA I DOCIEPLENIA 

53-652 Wr&cław, ul. Kruszwicka 24 
071/ 355-78-21, 0501 55-10-85

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.., tel. 0606/40-78-15
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw domu,.samochodu, sprzętu RTV,
atrakcyjne warunki. Wrocław, tel. 0608/0240-26
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Wrodaw, tel. 0501/3449-63

WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW

osobowe, dostawcze 
LUBACHÓW 3 k/ŚWIDNICY 

tel .074/850-96-66,0-502 520 487 -

T O P  S E C R E T
BIURO DETEKTYWISTYCZNE

- wywiady i ustalenia,
- poszukiwanie osób*
- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
- działania na rzecz firm 

ubezpieczeniowych
- inne niekonwencjonalne usługi.
Tel. 071/338-16-30, 0605/258-260

________________________ OP012324

STUDNIE
tel. 071/327-71-45,0-90 376 374

miesiąc, bez zaświadczeń, umowa notarialna. Milicz, teł. 
071/384-82-51
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, na 4 mies., oddam 7.000 
zl, umowa notarialna * weksel. Wrocław, tel. 0608/16-25-78 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam halę o pow. 250 
m2, biuro o pow. 50 m2, w Legnicy albo inne propozycje. Legnica, 
tel, 0601/7342-70
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub nawiążę współpra
cę, posiadam lokal 130 m2, duży parking, samochód dostawczy, za
rejestrowaną działalność gosp. Oława, tel. 071/313-01-02, 
0502/31-62-09
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy sprzedającej materiały 
budowlane na kredyL Wrodaw, tel. 0501/0748-58

LAKIERNIA PROSZKOWA
DUŻE ELEMENTY do 2,5 m 
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

tel. 071/372-55-78 opoi:

Nowoczesne systemy 
grzewcze i sanitarne 

w domkach jednorodzinnych0 
sprzedaż - montaż - serwis 

tel. 071/793-56-18, 0-605 277 348

UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw mieszkania, domu, samochodu, 
sprzętu AGD, RTV. Wrodaw, tel. 0609/44-20-89 
UDZIELĘ POŻYCZKI 5.000 z, bez żyrantów. Wrocław, tel. 
071/322-38-70, 0501/2342-39
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw (samochód). Zielona Góra, tel. 
0607/20-31-90
WYNAJMĘ SAMOCHÓD DOSTAWCZY lub osobowy na miesiąc
lipiec. Strzegom, tel. 0601/67-80-84
ZAKŁAD PRODUKCYJNY branży drzewnej, z maszynami i suszar-

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30 OOOzł z ubezpieczeniem 

na życie bez poręczycieli 
0 602 150 435 opo12ll57

nią, działka 1,22 ha, zabudowania 750 m2, okolice Brzegu, - 80.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/336-24-59
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU potwierdzone wyrokiem lub sprze
dam korzystnie. Dzierżoniów, tel. 074/831-65-94 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU za 70% wartości. Łagiewniki, tel. 
071/393-94-28
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 1500 
m, o szer. 5,5 m, grubości 6-8 cm, mile widziana metoda gospodar
cza. Wrocław, tel. 071/316-94-32 /

USŁUGI
UWAGAI W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia płat
ne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia - 240 zna
ków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy*
O  PODGRZEWACZE WODY-PRZEPŁYWOWE-napra

wa, sprzedaż przepływowych podgrzewaczy wody, 
380 V, 18,21,24 kW, ceny od 250 do 400 zł, gwaran
cja 24 miesiące, dojazd do 100 km gratis. Legnica, 
tel. 076/862-39-83,0503/63-82-10 84014431 

O  RENOWACJA MEBLI • solidnie, konkurencyjne ceny, 
własny tran sp o rt. Strzelin, tel. 0602/57-24-04 
80011241

USŁU G I MOTORYZACYJNE
O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie I naprawa tworzyw 

sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych czę
ści samochodów osobowych i ciężarowych, usuwa
nie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderzaków, atrap, 
lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolektorów, pompek, 
poduszek pow., osłon, lusterek I innych części. Wro
cław, ui. Hubska 52-54, tel. 0605/69-23-81 02026911 

O  AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektrome
chanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernictwo, 
bezpłatna wymiana oleju (Elf)l Bezpłatny test płynu 
hamulcowego - to bezpieczeństwo Twoje i Twojej ro- 
dzinyl Bezpłatna analiza spalin!. Wrocław, ul. Grota 
Roweckiego 91, tel. 071/364-88-98 01025221

USŁU G I SPRZĘTOW O - 
TRANSPORTO W E

O  „ADAC” USŁUGI TRANSPORTOWO • PORZĄDKOWE 
: wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie placów, 
podwórek. Star wywrotka, ład. 6  ton, załadunek gra
tis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 0608/3641-02 (24 
godz.) 02026571 

O  „ADAMS" • TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 do 
15 europalet, auta z windami samozaładowczymi. 
Podejm ę s ta łą  w spółpracę. 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, całodobowo. 
Ceny konkurencyjne, faktury VAT, rachunki. Wrocław, 
tel. 0501/41-87-94 02021631 

O  BUS • TRANSPORT 8  osób lub 1,51, wyjazdy okolicz
nościow e. Faktury VAT. ., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81012081 

O FIRMA OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE oraz wy
konanie i montaż wyrobów ślusarskich: ogrodzenia 
zwykłe i kute, bramy, barierki Itp., tel. 0607/14-51-30 
80008611

O  KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, wywrotki, ład. 
6-12 ton. Wrocław, tel. 071/787-44-17, 0601/85-26-60 
02025451

O  PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU , wywóz ziemi, gruzu, 
śmieci, nieczystości pobudowlanych, przewóz pia
sku (tańszego), przywóz ziemi ogrodowej. Rozbiórki 
starych budynków i inne. Wykopy pod budynki, szam
ba. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Posiadam 
koparkoładowarkę Ostrówek i Fadromę oraz samo
chody skrzyniowe, wywrotki, ład. od 6  do 12 ton.. 
Wrocław, tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 81013101 

O  ROBOTY ZIEMNE koparkoładowarka • 50 zł/godz., ła
dowarka czołowa • od 60-80 zł/godz., wywóz ziemi, 
gruzu, kopanie fundamentów, równanie terenu oraz 
inne prace oraz wynajem tych maszyn. Wrocław, tel. 
0604/57-56-09 02027101

USŁUGI TRANSPORTOWE
1 ,5  TONY, GABARYTY 

GABARYTY 4 ,4  x 2 ,2  x 2 ,2  
IVEC0 NOWE 

PLANDEKA CELNA 
FAKTURY VAT 
0 6 0 2  7 9 7  2 6 5  0P012533

O  ROBOTY ZIEMNE: wykopy pod budynki i domki jed
norodzinne, rozbiórki starych budynków, niwelacje 
terenu, przewóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzaj
nej, wywóz śmieci, gruzu, ziemi. Ładowarki, koparki, 
Kamazy wywrotki. Wrocław, tel. 0502/58-46-83, 
0606/42-87-63 01031541 

P  ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, niwe
lacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi gruzu, 
przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi urodzajnej do 
ogrodu). Wrocław, tel. 0602/2346-80 02026771 

O  SAMOCHODY CIĘŻAROWE, 1995/96 r. ład. 3-3.5 eu-

TANIE  USŁUGI 
W YW O ZU  

G R U ZU  I Ś M IE C I
tel./fax (071) 35-35-948 

opoio626 (071) 35-30-311

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, D05TAWCZYCHI LAWET

' OP006190
TRANSPORT SAMOCHODÓW

I TOWARÓW
WROCŁAW 

teL (071) S48 05 46,0-605 9S 06 69
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U S Ł U G I M O T O R Y Z A C Y JN E  - P O M O C  
D R O G O W A  2 4 h  

M EC H A N IK A  - B LA C H A R ST W O  - 
LA K IE R N IC T W O  

N A PRAW IAM Y SEATA 
Zapewniamy częśd (nowe i używane) do każdej marki 

samochodu (osobowe - bus).
Wrodaw, ul. Samotwoiska 12, tel. 071/349-18-41,050146&970 

npni9*»
ropalet, kubatura 33 m3, wym. 5.5x2.25x2.65 m, moż
liwy przewóz samochodów osobowych, holowanie, 
przeprowadzki. Całodobowo, faktury VAT. Wrocław, 
tel. 071/787-38-09,0607/47-72-40 01032531 

O  TANI TRANSPORT TOWAROWY w kierunku Warsza
wy, samochody o ładowności od 1.5 - 30 ton. Wro
cław, tel. 071/788-89-47,0502/45-12-47 81013201 

O  TRANSPORT 20 ton albo niskopodwoziowy 16 ton., 
tel. 0600/12-41-61 85001841

O  TRANSPORT • BUS ład. 2 tony, trasy krajowe i zagra
niczne, tanio. Wrocław, tel. 0604/58-72-31 02026171 

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY trasy krajowe i zagranicz
ne, całodobowo, faktury VAT. Nawiążę stałą współ
p racę z firmami. Ceny konkurencyjne., tel. 
0603/49-90-68,075/781-36-84 01024911 

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy+ przyczepa, kraj 
i zagranica, przeprowadzki całodobowo, nawiążę sta
łą współpracę z firmami kurierskimi, faktury VAT - 
taniol. Wrocław, tel. 071/789-67-95, 0601/89-28-71 
81013061

TRANSPORT CIĘŻAROWY
11 i 23 PALETY 5 

PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ i

te l. 0-502 386; 071/310-64-33°

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY OFERUJE: podstawianie 
kontenerów na place budów, wywóz odpadów, gru
zu, szlaki, ziemi itp., przewóz kruszywa. Wrocław, tel. 
071/368-17-62,0601/79-25-59* 01029831 

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY - Mercedes Sprinter 
maxi, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozycyjność, 
OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile widziana sta
ła w spó łp raca. Wrocław, tel. 071/364-10-67, 
0605/05-95-13 całą dobę* 01029381 

O  TRANSPORT - MERCEDES SPRINTER MAXI ład. 1,5 
t, kubatura 13,5 m3, dł. 4,20 m, Mercedes 310, konte
ner, szer. 200 cm, dł. 410 cm, ceny konkurencyjne, 
fak tura  VAT. Wrocław, tel. 071/372-76-33, 
0606/85-04-64 01030311 

O  TRANSPORT - USŁUGI - PRZEPROWADZKII Samo
chód 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 współ- 

„ pracy, tel. 0604/66-44-17 01031651 
O  TRANSPORT, PRZEPROWADZKI przewóz osób, Fiat 

Ducatp 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 ną terenie Wrocławia od 60 zł. 

'  Wrocław, tel. 071/367-92-14, 0607/09-38-10 
81012651

O  USŁUGI DŹWIGOWE Star 660 (teleskopowy), udźwig
6.31., tel. 071/353-11-29,0501/25-05-88 81013041 

O  USŁUGI TRANSPORTOWE - Mercedes bus, ład. 1.5 
tony, szybko, tanio i solidnie. Możliwość stałej współ
pracy, 6  lat doświadczenia. Faktury VAT i rachunki - 
dam koszty. Wrocław, tel. 071/785-07-94, 
0601/53-58-28 01032841 

O  USŁUGI TRANSPORTOWE - 2 samochody lveco Da
ily 35-10 MAXI, ład. 2 tony, całodobowa dyspozycyj
ność, trasy krajowe i zagraniczne, ceny od 0.80 zł/km. 
Faktury VAT. Wrocław, tel. 0600/83-15-97 02025671 

O  USŁUGI TRANSPORTOWE - Peugeot Boxer, Fiat Du
cato, ład. 1.5 tony, cena 0.80 zł/km, faktury VAT. Po
dejmę 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 europalety. Na
wiążę stałą współpracę. Wrocław, tel. 071/373-95-17, 
0601/74-21-43 02025871

U S ŁU G I BU D O W LAN O - 
M O N TAŻO W E ,

O  „ARBUD” OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI re
montowo-budowlane: glazura, gładzie, malowanie, 
panele, regipsy, sufity podwieszane. Wrocław, tel. 
071/315-24-06,0602/79-77-22 81012641 

O  FIRMA „WABUD” oferuje kompleksową budowę i re
monty dachów, więźby dachowe, krycie dachówką, 
blachą oraz inne prace budowlane, docieplenia, tyn
ki 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, malowa
nie, stolarka, dachy, docieplenia, hydraulika, elektry
ka, solidnie i fachowo, w dobrej cenie. Wrocław, tel. 
071/342-72-21 81012631

O BLACHARSTWO BUDOWLANE na warsztacie, we 
/  Wrocławiu przy ul. Kazimierza Jagielończyka 8 (w po

dwórzu). Obróbki blacharskie dorabiane na wymiar,

ROBOTY ZIEMNE i
Wywóz śmieci, gruzu, ziemi |  

dowóz kruszywa, piasku o
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

USŁUGI STUDNIARSKIE
Porada i kompletna usługa. 

Gwarancja dobrego wykonania. 
Dobór, montaż, serwis pomp. 

Przyłącza do budynków.
tel. 071/357-62-51,0-605 208 567
___________  ____ OP012209

np. parapety, ogniomury, pasy nadrynnowe, rynny, 
rury spustowe itp. Stała współpraca z firmami budow
lanymi. Materiały własne lub powierzone. Tel. 
0501/16-82-62 01031591 

O  BUDOWA DOMÓW, REMONTY - taniol. Wrocław, tel. 
071/362-28-09, 0602/84-22-70, 0606/76-14-49 
02026921

TYNKI GIPSOWE MASZYNOWO
solidnie, referencje
TANIO OP012512 

Opole, 0-605 722 095 
[.Wrocław, 0 -503 862 85Q
O  DEKARSKO • BUDOWLANA FIRMA WYKONA: ociepl, 

zewn., dociepl. wewn., regipsy, sufity podwieszane, 
malowanie, panele zewn. i wewn., wykonujemy 
wszystkie pokrycia dachowe, blacharka, wykonuje
my prace awaryjne, podejmę podwykonawstwo lub 
współpracę z hurtownią na prace dekarskie. Wrocław, 
tel. 0608/40-09-71 02026421

O  DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, tynki szlachetne - tanio, 
p ro fesjonaln ie , w łasne rusztow anie., tel. 
0604/67-05-03,071/316-12-94 02027061 

O  DOCIEPLENIA tynki strukturalne, akrylowe, mineral
ne, regipsy • kompleksowo, tanio, solidnie., tel. 
071/321-94-78,0600/36-60-94 02026731

W YROBY Z  K A M IE N IA
_________“TROGMA”__________

[ ♦  parapety ♦  schody ♦ !  
♦  b la ty  ♦

 ̂ według indywidualnych zamówień J

Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 3 
tel./fax. 071/311-06-96,0-609 513 999.

OP012346

O  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW tynki strukturalne, akry
lowe, mineralne, własne rusztowania, solidnie i ta
nio, faktura VAT. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
81013191

O  FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA poleca usługi w 
zakresie budowy i remontów domów, instalacji elek
trycznych, Instalacji hydraulicznych, instalacji cen
tralnego ogrzewania. Wrocław, tel. 071/783-4)6-28, 
0501/10-16-62

O  FIRMA „SOLBRUK” - wykonujemy solidnie usługi 
brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) oraz 
budowlane (glazura, wykończenia łazienek, kuchni) 
itp. Wrocław, tel. 071/341-91-58, 0601/77-82-87 
01026591

O  INSTALACJE: CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprzedaż 
i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, ogrze
wania podłogowego i kominków z płaszczem wod
nym do inst. CO (tylko 7% VAT). Fachowe doradztwo, 
konkurencyjne ceny i rabaty. Wrocław, tel. 
071/329-70-78,0501/02-60-52 01030301

O  OGRODZENIA I BALUSTRADY spawane, metalopla
styka., tel. 0501/71-80-16 po godz. 15,071/311-91-58 
01029301

O  OSUSZANIE BUDYNKÓW - izolacje poziome I plono-
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obróbki blacharskie, nowe technologie. 
Tanio i solidnie

ZBU DAWBUD Świdnica tel. 0-503 016 784

we, usługi ogólnobudowlane, tanio i solidnie. Środa 
Śląska, tel. 071/317-52-14,0601/79-29-17 01032581 

O  PRACE WYBURZENIOWE rozbiórkowe, własny wy
syp. Wrocław, tel. 0601/78-61-23 81013161 

O  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE zaprasza pań
stwa do korzystania z naszych usług, do których 
należą kompleksowe remonty i wykończenia miesz
kań, domów oraz wykonywanie wszelkich prac ogól
nobudowlanych. Gwarancja na wykonane usługi, 
konkurencyjne ceny. Wrocław, tel. 0606/94-31-30, 
071/344-07-50 02026941 

O  ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY oferuje bu
dowę domów od podstaw, tynki, posadzki, schody, 
murowanie ogrodzeń z klinkieru. Faktury VAT. Wro
cław, tel. 071/339-16-73 wieczorem 02026021 

O  ZAREMBA - posadzki, podłoża betonowe • maszyno
wo. Świdnica, tel. 074/858-07-94, 074/853-75-96, 
0603/78-94-49 80012011

MASZYNY  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND chłodnice z grzałkami do 
lad chłodniczych Caj-Taj, Preskolt i innych - od 500 zł. tel. 
0605/05-254)3, 0604/24-16-11
AGREGAT CHŁODNICZY samochodowy, • 1.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-60-09
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND DWM 401 skraplacz Linde, 
• 2.200 zł. Kamieniec Wrocł., tel. 071/318-54-31,0604/99-83-91 
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND 1,5 kW, z parownikiem, kom
pletny, • 900 zł. Legnica, tel. 076/862-77-62 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, benzyna 4 kW, 2 x 220 V. fabrycz

nie npwy • 2.600 zł, 2 kW, cichy, przeznaczony na działki ogrodowe
• 2.700 zł., tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 900 W, 220 V x1, cichy, przenaczo- 
ny na działki, kempingi, fabrycznie nowy, - 1.600 zł., tel. 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BRIGGS 2 kW, 220 V, 4-suw, nowy 
-1.100 zł, agregat prądotwórczy prod. japońskiej, 4 kW, 220 V, nowy 
- 3.000 zł, kompresor, 251,220 V, 8 bar, nowy - 420 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/736-21-72, 0605/95-17-36
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 20 kW, zawieszany na ciągniku, -
3.000 zł. Gostyń, tel. 0607/58-49-67
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5 kW, 2 x 220 V/30 A, - 800 zł. Go
styń, tel. 065/572-69-12
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY moc 3 kW, • 800 zł. Marcinowice, 
tel. 074/858-51-74, 0606/98-27-73
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W, walizkowy, 
mało używany, stan b. dobry, • 1.600 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BRIGGS 2 K 220 V, 2 kVA, nowy -
1.200 zl. Nowa Ruda, tel. 074/972-57-61 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kVA, automat, bezobslugowy, 38 
kVA, na gwarancji 3 lata • od 8000 zl. Opole, tel. 077/464-74-45 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 220V, 2 kW, stan b. dobry, - 650 zł. 
Piotrkowice, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80 wieczorem
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KARELMA PAD 8-3/400 Z 1993 
4 VD, SUL, 8 kW, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-61-14, 071/357-04-15
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 4.5 kW. 380/220 V. benzyna, la-, 
brycznie nowy, cena • 3.700 zł oraz 2.8 kW, 2x220 V, diesel, fa
brycznie nowy, cena - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT-20001700 W, 2x220 
V, cztero suw, zużycie 0,5l/h /Pb, nowy, nie używany, zapakowany, • 
1.150 zł. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT 2500.1995 r. silnik 
2 kW, 8.5 A, 230 V, waga 31 kg, na kółkach, prod. niemieckiej, mało 
używany, -1.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-27 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 1698 r., benzyna, nowy, nie eks
ploatowany, 2 gniazdka na 220 V, 1-fazowy, -1.600 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0607/82-58-55
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAESER 100 śrubowy, na podwoziu 
kołowym, z hamulcami Mobilar 75, silnik 4-cylindrowy (diesel), wy
dajność 10 m3/min, możliwość podłączenia pięciu urządzeń równo
cześnie, mało używany, • 23.000 zł.., tel. 0603/93-78-82 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY 3JW 60,3-cylindrowy, • 700 zł. Lubin, 
tel. 076/844-94-58
AGREGAT SPRĘŻARKOWY stacjonarny, 3-tłokowy, mało używa
ny, • 3.600 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY ASO 380-400 wydajność 50 m3/godz.,
1 MPa, silnik 7.5 kW, zbiornik 400 I, - 15.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-50-39 w godz. 7-15
AGREGAT SPRĘŻARKOWY SC-50S, 1993 r., diesel przebieg 632 
mtg, silnik Andoria 4-cylindrowy, ciśnienie maks. 7,5 atm, zużycie 
paliwa 8 l/mig, stan dobry, pełna dokumentacja, • 25.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-18-18,841-52-47
AGREGATY CHŁODNICZE sprężarki, parowniki, sterowanie elek
tron., chłodzenie do minus 25 stopni C, 2 komplety, • 9.000 zł. Lesz
no, tel. 0603/26-24-90
ANALIZATOR SPALIN BOSCH 3-gazowy, żółty, przygotowany do 
pracy, - 3.200 zł. Wałbrzych, teł. 0601/75-81-66 
APARATY WSADOWE do pieców piekarniczych, nowe, • 750 zł. 
Lubin, tel. 076/749-45-81
AUTOMAT DO OSTRZENIA PIŁ 3D 692,1981 r., • 7.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/30-14-57
AUTOMAT DO PAKOWANIA TABLETEK, drażetek, dropsów i in
nych, w kartonik 20x20x100 mm, - 5.600 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/12-98-68
AUTOMAT DO-PRODUKCJI ŻALUZJI oprzyrządowanie, materia
ły, kompletny, - 20.000 zł. Wrocław, teł. 071/322-73-13 
AUTOMAT TOKARSKI BPU-10 z oprzyrządowaniem, • 2.500 zł fak
tura VAT. Brzeg*Dolny, tel. 071/319-03-14,0608/32-73-78 
AUTOTRANSFORMATOR płynna reguł, napięcia 0-250 V, 0-380 
V, różnej mocy, od 100 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
BUTLA TLENOWA i acetylenowa, węże, reduktory, zabezpiecze
nie, kpi. palników, • 700 zł. Dąbie, gm. Prochowice, tel. 
0607/40-46-20
BUTLA TLENOWA poj. 40 I, -150 zl. Lubin, tel. 076/846-87-30, 
0602/17-68-68
BUTLA TLENOWA 2 szt., węże i palniki ♦ reduktor tlenowy i acety
lenowy, - 250 zł. Świdnica, tel. 074/851-47-08 po godz. 20 
BUTLA TLENOWA i acetylenowa, reduktory, węże, 2 palniki, - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/346-67-65
BUTLA TLENOWA I ACETYLENOWA pełne, reduktory, węże, kpi. 
palników, • 700 zł. Wrocław, tel. 071/333-49-65 
BUTLE GAZOWE acetylenowe i tlenowe (pełne), reduktory, węże, 
palniki, razem lub osobno, • 450 zł. Brzeg Dolny, tel. 0600/31-28-45 
BUTLE GAZOWE na gaz propan-butan, 3 szt., 33 kg, z reduktora
mi, - 550 zł. Marcinkowice, tel. 071/302-81-08 
BUTLE GAZOWE acetylenowa i tlenowa, pełne, - 380 zł. Mariusz 
Werner,' 67-407 Zamysłów 21, gm. Szlichtyngowa, woj. leszczyń
skie
BUTLE TLENOWE pełne • 140 zł/szl ♦ węże, reduktor, palnik • 150 
zł/szl, razem lub osobno. Brzeg, teł. 0600/31-28-45 
BUTLE TLENOWE pełne • 140 zł/szt. Brzeg Dolny, tel. 
0600/31-28-45
BUTLE TLENOWE małe, poj. 5-11 dm3, 40 szl Wrocław, tel. 
071/373-16-88
CHŁODNIA 8 m3, • 2.800 zł. Legnica, tel. 076/721-50-47, 
0605/12-79-97
CHŁODNIA KONTENEROWA ze Stara, z agregatem elektr., ideal
na do chłodzenia napojów w ośrodku wypoczynkowym, • 2.700 zł. 
Gostyń, tel. 0601/25-54-01
CHŁODNIA KONTENEROWA wym. 4x2 m, w'elementach, dowol
na konfiguracja, 2 agregaty, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/69-49-33
CHŁODNIA STACJONARNA z agregatem XK091, do głębokiego 
mrożenia, 2.6 x 1.4 x 1.6 m, - 9.000 zł. Kobyla Góra, tel. 
062/731-61-81
CHŁODNICE PRZEMYSŁOWE 840 x 720 x 100 mm - 300 zł/szl 
Wrocław, tel. 071/372-62-45, 071/318-03-43 
CIŚNIENIOMIERZ DS-125D, japoński, nowy, na gwarancji -120 zł 
lub zamienię. Wrocław, tei. 0607/82-32-81,329-19-89 
CYKLINIARKA bezpyłowa, 220 V/2.2 kW, stan b. dobry, -1.700 zł. 
Legnica, tel. 076/854-72-28, 0603/31-44-54 
CYKLINIARKA do parkietu, 380 V, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/329-72-68
CYLKLINIARKA1-fazowa, 1.5 kW, po remoncie kapitalnym, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 
CZĘŚCI DO KRUSZAREK stałe i ruchome - 1.500. zł/szl Jelenia 
Góra, tel. 075/641-98-60
CZOPIARKA OBWIEDNIOWA HELMA, • 11.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40, 0605/31-89-10
DESTYLATOR DEM-20, • 1.200 zł.‘Oieśnica, tel. 071/398-63-11 po 
20, 0604/77-55-20
DŁUTOWNICA ŁAŃCUCHOWA KORONOWO ♦ łańcuszki, • 2.500 
zł. Lubań, tel. 0607/07-65-45
DYSK DO CIĘCIA GRANITU fi 2500, mało używany, stan b. dobry,
• 4.000 zł lub zamienię na głowicę polerską.., tel. 0601/87-33-30 
DYSTRYBUTOR GAZU PETROMECCANICA galowy, elektronicz
ny, agregat pompowy, kompi. dokumentów, stan idealny, • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 396-35-79,0601/71-37-75
DŹWIG HDS prod.niemieckiej, udźwig 3 tony, • 3.000 zł. Janisławi- 
ce, gm. Sośnie, tel. 062/739-11 -05
DŹWIG HDS, 1988 r. typ budowlany, górne sterowanie, wys. pod
noszenia 6.5 m, udźwig 1.51 -10.000 zł lub zamienię na dźwig do 
drewna. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/437-19-12 
DŹWIG HDS-3 kompletny, na części, -1.000 zl. Lutynia k. Wrocła
wia, tel. 0604/56-17-48
DŹWIG SAMOCHODOWY udźwig 2 tony, • 300 zl. Wilkowice, tel. 
0605/09-43-06, 065/534-11-27
DŹWIG TOWAROWO • OSOBOWY 1000 kg, - 4.000 zł. Opatówek, 
tel. 062/761-81-40, 0605/31-89-10
DŹWIG TOWAROWY, 1990 r. do załadunku drewna, zasięg 6.85 
m, udźwig 880 kg, waga 1.560 kg, kompletny, dokumentacja dozoru 
technicznego,'-12.500 zł. Długopole Górne, tel. 074/813-90-83 
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V, dużej mocy, nowy, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 -
FILTR-ODWADNIACZ WAN do sprężonego pow., fabryczny, • 250 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
FORMA DO WTRYSKARKI na butelkę 11, ze skalą, - 500 zł. Jaro
cin, tel. 062/747-57-97 po godz. 19
FORMA DO WTRYSKARKI ną nakrętki do butelek przemysło- 
wo-chemicznych, 12-gniazdowa, • 1.500 zł. Jarocin, tel. 
062/747-57-97
FORMY DO WTRYSKARKI przekadki resorów, oraz obejmy reso
rów do samochodów Fiat 125p i 126p, oraz Polonez, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-23-37
FREZARKA stara, do 4.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-16-63 
FREZARKA (Fellons), do kół zębatych, o średnicy do 200 mm, -
1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/76-16-90
FREZARKA WMW CHECKER sprowadzony z Niemiec, stan b. do
bry. Środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
FREZARKA, 1972 r. pionowa, prod. koreańskiej, zakres przesuwu 
suportu 500/700, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
FREZARKA 6P 81,1976 r. pozioma, prod. ZSRR. - 5.000 zł ♦ VAT. 
Nysa, tel. 077/433-76-07
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Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

FREZARKA GOMAD, 1985 r. dolnowrzecionowa, 4 prędkości lewe, 
4 prawe, -5.100 zł. Lubań, tel. 0607/07-65-45 
FREZARKA, 1995 r. dolnowrzecionowa ♦ posuw, z uchylnym wrze
cionem, • 5.000 zł. Lubań, tel. 0607/07-65-45 
FREZARKA DO DREWNA, -1.500 zł. Wołów, tel. 071/389-37-50 
FREZARKA DO METALU VF-222 duża, prod. węgierskiej, - 5.000 
zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28
FREZARKA • PILARKA JAROMA, 1986 r. 2 napędy obrotów, - 4.500 
zł. Lubań, tel. 0607/07-65-45
GAROWNIA DO CIASTA od - 40 stop. do ♦ 40 stop., na 20 blach ♦ 
komora chłodnicza, wym. 120 x 250 x 200 cm, od 5.500 zł. Świerza
wa, tel. 075/713-55-09
GIĘTARKA DO BLACHY żeliwna, fabr., ręczna, 1 m x 2 mm • 700 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74 
GIĘTARKA DO BLACHY, - 850 zł. Wrocław, tel. 0605/11-65-64 
GIĘTARKA DO BLACHY, - 850 zł. Wrocław, tel. 0605/11-65-64 
GIĘTARKA DO RUR hydrauliczna, stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-59-04
GIĘTARKA DO RUR mało używana, stan b. dobry, hydraulicz- 
no-elektryczna, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-77-39 
GIĘTARKA DO RUREK precyzyjnych fi 20,22 mm. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz. 20
GIĘTARKA DO STALI stan b. dobry, dł. gięcia 1 m, ręczna, mimo- 
środkowa, - 2.000 zł. Sobótka, tei. 071/316-23-90 
GILOTYNA DO BLACHY HG-3 x 1600 - 8.000 zł. Malczyce, tel. 
071/317-25-81 po godz.21
GILOTYNA DO BLACHY NG-3 dł. cięcia 200 cm, technicznie spraw
na, • 10.000 zł. Oława, tel. 071/313-89-05 
GILOTYNA DO BLACHY pokryciowej, 2.5 m.b, - 2.950 zł. Sędzie
jowice, tel. 043/677-18-55, 071/311-11-27 
GILOTYNA DO BLACHY NGM-8,1988 r. stan b. dobry, - 25.000 zł. 
Milicz, tel. 071/384-08-59
GILOTYNA INTROLIGATORSKA dług. noża 107 cm, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-65-94
GILOTYNY DO BLACHY 5-16 mm, w cenie 14.000 • 32.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44
GŁOWICA FREZERSKA FWD-METAL kompletna, stan idealny -
1.000 zł, .gitara* do frezarki FWD-FWC, do metalu, nowa • 1.000 zł, 
razem -2.000 zł. Kępno, tel. 062/782-12-34 
GŁOWICA FREZERSKA do frezowania pionowego, na frezarce 
poziomej, wyprod. w Jarocinie, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/349-44-19, 
786-95-86
GRUBOŚCIÓWKA stara, do 4.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-16-63 
GRUBOŚCIÓWKA JAROMA 60‘, 4-nożowa, stan b. dobry, - 4.700 
zł. Lubań. tel. 0607/07-65-45
GRUBOŚCIÓWKA fabrycznie nowa, 80-tka, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-90-11
GWINCIARKA GW 100 do rur stalowych, fi 100 mm, - 1.000 zl. 
Wrocław, tel. 0501/60-81-50
GWOŹDZIE DO BETONU I STALI do osadzaka Hilti oraz naboje, 
czerwone, od 0.2 żł/szl Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
HONOWNICA DO CYUNDRÓW prod. polskiej, stan b. dobry, - 4.900 
zł. Kłodzko, tei. 0601/82-11-89
IMADŁO ŚLUSARSKIE 100,125,140,160, cena 80 • 220 zł. Strze
lin, tel. 071/392-35-39
IMADŁO MASZYNOWE L-160 obrotowo-uchytne, • 300 zł. Jorda
nów Śląski, tel. 0603/24-70-92
IMADŁO PNEUMATYCZNE duże, • 250 zł. Kłodzko, tel. 
0608/51-76-42
KARCHER model HD1000SEI, • 2.100 zl oraz drugi karcher, model
580, - 500 zł. Wrocław, tel. 07 V316-25-01
KARCHER węże, dysze zwykłe i rotacyjne - 70 zł. Wrocław, tel.
0601/71-59-58
KARCHER HDS 690 180 bar. ciepła woda. - 2.600 zł. Legnica, tel. 
0503/39-71-33
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY RWDP M8 - M18. • 200 zł. Jorda
nów Śląski, tel. 0603/24-70-92
KOLEKTORY SŁONECZNE i pompy ciepła - od 1.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-48-81, 0608/31-62-06
KOŁYSKA DO PRZEWRACANIA SAMOCHODU, • 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-67-65
KOMORA CHŁODNICZA od 5 do -25 stopni C, wym. 3 m x 2,4 m x
2,5 m. z monoblokiem Tech Błock VTB 300, - 7.000 zł. Wschowa, 
teł. 065/540-24-06
KOMORA CHŁODNICZA. 1985 r. 2x2x2 m. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/29-18-63
KONTENER CHŁODNICZY z agregatem, 24 m3. • 16.000 zł. Kłodz
ko. teł. 074/865-51-65
KOPIARKA DO RZEŹB gómowrzetionowa, 2 stanowiska ♦ kopiał, 
• 10.000 zł. Oleśnica, tei. 071/398-53-00 
O KOSIARKI, elektronarzędzia, spawarki, pompy i inne 

• od 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 
075/782-29-22 84017771 

KOWADŁA, SZCZYPCE KOWALSKIE - 600-800 zł. Wałbrzych, tel. 
0503/35-63-82
KOWADŁO KOWALSKIE waga 60 kg, - 700 zŁ Nowe Czaple, tel. 
0606/38-62-54
KOWADŁO KOWALSKIE 100 kg, • 500 zł. Szymanów, tel. 
071/387-81-78
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY powyżej 4 kW. Lubin. tel. 
076/842-70-11 *
KUPIĘ AGREGATY silniki elektryczne. Wrocław, tel. 0608/16=52-81 
KUPIĘ BUTLĘ TLENOWĄ pełną, małą, 11 i, z legalizacją. Wrocław, 
tel. 329-03-04,0601/72-92-83 
KUPIĘ DŁUTOWNICĘ. Bolesławiec, tei. 0607/07-65-45 
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA sprawne, uszkodzone, części. Brzeg, 
tel. 0502/92-68-10
KUPIĘ FREZ ŚLIMAKOWY do kół łańcuchowych 1/2'. Pieszyce, 
tel. 074/836-52-52
KUPIĘ FREZARKĘ dolno i gómowrzecionową, fabryczną. Bolesła
wiec, tel. 0607/07-65-45
KUPIĘ GIĘTARKĘ DO OBRĘCZY kowalską. Syców, tel. 
0601/08-70-26
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ oraz inne maszyny stolarskie, fabrycz
ne. Lubin, tel. 076/842-70-11 po godz. 16 
KUPIĘ IMADŁA kątowe 2 szl oraz butle C02,30 kg. Wrocław, tel. 
071/781-34-48
KUPIĘ KOMORĘ LAKIERNICZĄ. Zielona Góra, tel. 068/327-50-24 
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ KUCHNIĘ POLOWĄ wojskową. Zgorzelec, tel. 
075/771-75-88
KUPIĘ KUŹNIĘ POLOWĄ. Syców, tel. 0601/08-70-26
KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI MINIPĄCZKÓW. Wrocław, tel.
0602/39-75-47
KUPIĘ MASZYNĘ KRAWIECKĄ overiock (domową). Wałbrzych, tel. 
074/843-92-87
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE oraz inne wyposażenie zakładu 
krawieckiego. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
KUPIĘ MASZYNY MASARSKIE: wilki, mieszaki, kutry i inne. Wro
cław, tel. 071/311-41-54
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE: grubościówkę, frezarkę, piłę tar
czową, szlifierke, ostrzarkę. Kłodzko, tel. 0605/37-73-41 
KUPIĘ MONTAZOWNICĘ DO OPON proszę o kontakt pana z Lu
bina. Bolesławiec, tel. 0603/31-89-00 
KUPIĘ NAGRZEWNICE WODNE parowe z demontażu, upłynnień. 
Wolsztyn, tel. 0605/27-01-59
KUPIĘ NAGRZEWNICĘ OLEJOWĄ. Wrocław, tel. 071/361-37-05
KUPIĘ OSCYLOSKOP. Wrocław, tel. 787-66-00
KUPIĘ PIŁĘ ŁAŃCUCHOWĄ motorową. Kłodzko, tel.
0605/37-73-41
KUPIĘ PIŁĘ TAŚMOWĄ fabryczną. Bolesławiec, tel. 0607/07-65-45 
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2- lub 4-kolumnowy, sprę
żarkę, stół warsztatowy. Kudowa Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
KUPIĘ POMPĘ wydajność 1500-2000 l/min, 4-8 kW. Wrocław, tel. 
071/328-08-49
KUPIĘ POMPĘ PRÓŻNIOWĄ. Wrocław, tel. 0604/39-30-22 
KUPIĘ PRASĘ KROCZĄCĄ WIBRO + formy na bloczki, pustaki i 
inne elementy. Wrocław, tel. 071/311-41-54,071/311-62-15 
KUPIĘ PRASĘ RĘCZNĄ zębatą, 1 tona. Wrocław, tel. 
071/361-38-05
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 11 lub 15 kW, 2800 obrJmin. Odo
lanów, tel. 062/733-2(̂ 06 wieczorem 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 400 A prostownikową, w cenie do 600 
zł. Wrocław, tel. 0604/77-03-57
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPV-315 SPB-400, STA-225 lub 
STA-250 oraz silniki prądu stałego, 220 V. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT 160 A lub 180 A, 380 V. Wrocław, 
tel. 071/399-84-76
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN ASPA może być do remontu, niekom
pletna oraz części sprężarek. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ ELEKTRYCZNĄ pojemność zbiornika mini
mum 150 litrów, ciśnienie 6 atm • do 1 000 zł. Kochłowy, tel. 
062/730-83-20
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NVA-25. Wrocław, tel. 
071/346-47-80

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE 
• WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM 3

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 §
♦ tel. 071/357-08-63

KUPIĘ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ fabryczną. Bolesławiec, tel. 
0607/07-65-45
KUPIĘ TOKARKĘ STOŁOWĄ TSB-16 lub TSB-20. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ UCHWYT TOKARSKI notfy, fi 160, 2 szl Pieszyce, tel. 
074/836-52-52
KUPIĘ WIERTARKĘ poziomą, oryg. Bolesławiec, teł. 0607/07-65-45 
KUPIĘ WIERTARKĘ POZIOMĄ do drewna. Syców, tel. 
0601/08-70-26
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ WS 500 i kowadło. Krotoszyn, tel. 
062/722-11-65 wieczorem
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ WS 15 lub WS 16. Syców, tel. 
0601/08-70-26
KUPIE WÓZEK PALETOWY hydrauliczny, do 21, wys. podnoize- 
nia 1 m. Wschowa, tel. 0608/62-74-56 
KUPIĘ WTRYSKARKĘ KUASY 170/55, stan b. dobry. ., tel. 
071/343-21-86,0603/29-36-03 '
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
KUPIĘ WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE ICA-2 lub LCA-3, do sprę- 
Żarki. Wrocław, tel. 071/346-47-80
KUPIĘ WYRÓWNIARKĘ fabryczną. Bolesławiec, tel. 0607/07-65-45 
UNIA DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH : wytłaczar
ka 2-ślimakowa, wanna chłodnicza, granulator, • 60.000 zł. Poniato- 
wice, tel. 071/315-57-63
UNIA DO SORTOWANIA OWOCÓW I WARZYW firmy Jabelmann. 
z wagą, pakowarkąi myjką, stan b. dobry, • 75.000 zl. Osiek 8. gm. 
Kostomłoty, tel. 071/317-19-26
O  LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych I paleto- 

wych, 2 automaty ♦ komplety noży i szczęk, odwijar- 
ki do dru tu , przeciągarka, - 39.000 zł., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151 

ŁOŻYSKA nowe, prod. zachodniej, 35 szl - 350 zl. Świdnica, teł. 
074/853-36-26
ŁOŻYSKA KULKOWE 6204, zamknięte • 4 zł/szL Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
ŁUSKARKA DO LODU WEBER 300 kg/godz, • 8.000 zł. Lubin. tel. 
076/843-92-29
MAGIEL elektryczny, stan b. dobry - 1.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/76-37-70
MAGIEL ELEKTRYCZNY usugowy, stan b. dobry, dł. wałka 1.8 m. -
1.500 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-49-29
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy, dł. wałka 180 cm, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0603/52-76-38 i
MASOWNICA MASARSKA bez próżni, używana. - 2.000 zł. Świd
nica. tei. 074/853-19-18
MASOWNICA PRÓŻNIOWA i tuskarka do lodu, - 20.000 zł. Pacz
ków, tel. 076/840-82-02
MASZT TELESKOPOWY do małej elektrowni wiatrowej, reguł, wy
sokość do 14 m. na kołach, możliwość transportu, • 1.500 zł. Lub
sko. tel. 068/372-11-76. 0608/45-23-26 
MASZYNA DO CIĘCIA KAFELEK dł. cięcia 78 cm, nowa, nie uży
wana, - 200 zł. Oława, tel. 071/303-80-48 po godz. 18, 
0601/49-17-38
MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ, - 1.500 zł. Jugów, tel. 
074/872-46-60
MASZYNA DO PAKOWANIA OWOCÓW I WARZYW w siatki, za
kłada automatycznie miedziany klips, stan b. dobry, prod. hiszpań
skiej, - 6.000 zł. Sieradz, tel. 0601/58-13-21 
MASZYNA DO PIASKOWANIA HONDA80x70x100 cm, HDR Benz., 
200 B - 21 L-13 PK - EL, S 20/475, po 100 rbg pracy, -12.000 zl. 
Jelenia Góra, tgl. 0606/82-92-70
MASZYNA DO PIASKOWANIA komorowa, z wyciągiem pyłów, •
3.500 zł. Legnica, tel. 0609/16-30-47
MASZYNA DO PRODUCKJI LODÓW na patyku, prod. włoskiej, 3 
rodzaje form, nowa, nie używana, + urządzenie do polewania cze
koladą i pakowania, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ, uniwer
salna, używana, 300 m2/8 godz. -1.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20 
MASZYNA DO PRODUKCJI MEBU formatyzerka dwustronna, czo- 
piarka Jaroma, - 32.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-53-20 po godz. 15 
MASZYNA DO PRODUKCJI BRYKIETU, 1991 r. z zasobnikiem BT 
85/W, wydajność 300 kg/godz, • 7.500 zł. Głogów, tel. 0502/62-85-70 
MASZYNA DO PRODUKCJI CHOINEK SZTUCZNYCH, - 8.500 zł. 
Myszków, tel. 034/313-95-61, 0602/61-27-52 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ powle
kanej i ocynk, 300 m2/8 godz, - 2.600 zł. Syców, tel. 062/785-44-97 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ nowa. 
wydajność ok. 300 m2/8 godz, - 3.050 zł. Wrocław, teł. 0601/97-78-93 
MASZYNA DO SZYCIA walizkowa, wieloczynnościowa, prod. zach. 
- 240 zl. Wrocław, tel. 071/322-21-13
MASZYNA DO SZYCIA SKÓRY profesjonalna, z podwójnym trans
portem, -55021. Platerówka, tel. 075/722-16-89,0604/38-79-27 
MASZYNA DO WYPIEKU WAFLI 3-płytowa, -1.500 zł. Brzyków, 
gm. Trzebnica, tel. 071/312-33-42
MASZYNA DO WYPIEKU RUREK WAFLOWYCH (waflarka), wy
dajna, • 2.500 zł. Oława, tel. 071/313-90-43 
MASZYNA DO WYROBU WATY CUKROWEJ gaz, 12 V, nowy. - 
1.050 zł. Jurcz, tel. 076/843-56-90
MASZYNA DO WYROBU PIECZĄTEK przeszkolenie, - 1.800 zł. 
Kietrz, tel. 0600/55-66-92
MASZYNA DRUKARSKA GRAFOXREKS GPE, - 2.500 zl. Wro
cław, tel. 071/346-65-94
MASZYNA DZIEWIARSKA SINGER SYSTEM 624 z komputerem, 
2-płytowa, 2 kolory, idealna do swetrów, spódnic, kamizelek, sukie
nek, ubranek do chrztu, • 4.000 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 
074/649-30-56
MASZYNA DZIEWIARSKA MODA MD 22. - 150 zł. Wrocław, teł. 
071/327-42-60
MASZYNA DZIEWIARSKA 2-płytowa, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
071/788-85-88
MASZYNA DZIEWIARSKA CK 35 BROTHER, - 4.500 zł. Żary. teł. 
068/374-40-13
MASZYNA ELEKTRYCZNA do pisania, dużo elektroniki, korektor • 
90 zł. Wrocław, tel. 0607/14-73-77
MASZYNA ELEKTRYCZNA do pisania, walizkowa, litery polskie - 
240 zl. Wrocław, tel. 071/322-21 -13 
MASZYNA KAMIENIARSKA KAYIMEIER do robienia boczków w 
kamieniu, głowica planetarna, - 22.000 zł. Strzegom, tel. 
0601/87-18-62
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA kpi., ze stołem, płaska, stan b.
dobry - 500 zł. Modła 38, tel. 076/817-28-55
MASZYNA KRAWIECKA over1ock 5-nitkowy, ze stołem, • 1.300 zł.
Nieciszów, gm. Oleśnica, tel. 071/399-96-24
MASZYNA KRAWIECKA Yuki, stan b. dobry, - 900 zł. Nieciszów.
gm. Oleśnica, tel. 071/399-96-24
MASZYNA KRAWIECKA ŁUCZNIK przemysłowa, stan dobry, • 450 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-35-38
MASZYNA KRAWIECKA over1ok Łucznik, dwuigłówka Minerwa, 
tnąca Bosch, • 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/342-72-95 
MASZYNA KRAWIECKA overiock 3-nitkowy, stan b. dobry, • 400 
zl. Wrocław, tel. 0606/70-15-56
MASZYNA KUŚNIERSKA, -1.000 zl. Wrocław, tel. 071/783-65-07 
MASZYNA MASARSKA WILK do mielenia tłuszczów technicznych, 
fi 160,2.0 t/h, dwuślimakowy, sprawny, cicha praca, - 2.700 zł. Woł
czyn, tei. 0602/31-82-64
MASZYNA MASARSKA wilk gastronomiczny, 380 V. szer. 30 cm. 
dł 40 cm. wys. 40 cm. -1.200 zł. Wrocław, tel. 0502/54-08-11 
MASZYNA PRÓŻNIOWA na 2 paczki, • 4.500 zł. Św. Katarzyna, 
tel. 071/311-41-93
MASZYNA STOLARSKA SAM piła, heblarka, grubościówka, dwa 
silniki 380 V, szer. wałka 33 cm, • 2.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-69-72, 868-77-53
MASZYNA STOLARSKA JAROMA grubościówka, heblarka, czo- 
piarka, w jednej obudowie, - 4.800 zl. Polanica Zdrój, tel. 
0608/18-61-34
MASZYNA STOLARSKA .kombajn", prod. czeskiej, 4-stronna, •
13.000 zł. Wałbrzych, tel. 0607/65-98-99
MASZYNA STOLARSKA wyrówniarka, fabryczna, stan b. dobry -
2.300 zi. Wrocław, tel. 071/326-00-31
MASZYNA STOLARSKA, 1998 r. oklejarka wąskich płaszczyzn,
automatyczna, • 17.000 zł.., tel. 0501/48-26-88
MASZYNA STOLARSKA, 1998 r. oklejarka wąskich płaszczyzn,
automat, • 17.000 zł. Kamieniec Wrocławski, woj. wrocławskie, tel.
0501/48-26-88
MASZYNY BUDOWLANE. 1996 r. Ammann 40-20. zagęszczarka 
gruntu, płytowa, 400 kg, rewers (obudowana), diesel Hatz-Supra, 
stan b. dobry • 6.800 zł oraz Wacker, 130 kg, retfers, 98 r. • 4.200 zł. 
Strzelin, tel. 0604/16-05-80
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, zasilanie 
akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumulatorowe • 2.500 
zł, Gutbrod • 1.500 zł. Wrocław, tel. 369-52-81 w god:. 8-14 
MASZYNY DO PRODUKCJI CUKIERKÓW PUDROWYCH tablet- 
karka * maszyny towarzyszące, • 20.000 zł. Gizałki, tel. 
062/741-14-16

USŁUG I TRANSPORTOW E 
IVECO DAILY szt. 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt. 2 3,5 1 35 m3 kontener+winda 
5  IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka
g  Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja
5  Oleśnica k/Wrocławia
h  tel. 071/399-40-49, 0-601 780184

PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18 m, 45 zł/godz. opo11938 
tel. 071/321-14-24,0-601167 787
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O MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO
WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwarancji •
3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewanych -
4.200 zł/kpi. „METALPLAST”, Wisznia Mała, tel. 
071/312-74-92,0603/88-26-10 82001171 

MASZYNY DO WYPIEKU KUBKÓW WAFLOWYCH do lodow, stan 
dobry, - 2.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-25-86 - 
MASZYNY DRUKARSKIE: HEIDELBERG Roland, Polar, Perfec
ta, Seypa, Stahl (likwidacja drukami) - ceny od 10.000 DEM. Opole, 
tel. 077/451-70-40
MASZYNY DZIEWIARSKIE BROTHER KH 892 i KH 910, pełna 
gama wzorów * dodatkowe części i karty, druga płyta KR 850, pa
sująca do obu maszyn, silnik elektryczny, zmieniacz kolorów, wiele 
innych, - 4.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-01 
MASZYNY I URZĄDZENIA SZWALNICZE oraz materiały do pro
dukcji obuwia, z powodu zmiany branży. Oleśnica, tel. 071/398-42-69 
MASZYNY KRAWIECKIE 1-igłówki, stebnówki, typ 72122-101, „Mi- 
nerwa*, nowe, technicznie super sprawne, 6 szt. - 600 zl/szt. Ole
śnica. tel. 0608/24-73-41
MASZYNY KRAWIECKIE oraz wyposażenie zakładu krawieckiego, 
ceny od 200 do 3.000 zł (możliwe raty). Świdnica, tel. 074/851-38-38 
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, overiocki, dziurkarki, guzikar- 
ki, ryglówki, urządzenia prasowalnicze, nóż krawiecki, stół krojczy -
2.500 - 3.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-05-90,852-69-55 
MASZYNY PIEKARNICZE kompl. do produkcji, z piecem, - 80.000 
zł. Dobroszyce, tel. 071/314-98-51
MASZYNY PIEKARNICZE cena od 300-1.500 zl/szt. Kamiennik, tel. 
077/4Ś1 -21-72, 071/357-84-91
O MASZYNY STOLARSKIE : frezarka Gomad, 4 szyb

kości, z posuwem; wyrówniarki 50 (2.80) i 40 (2); szli
fierka taśmowa Słupsk, stół 2.50; czopiarka łańcusz
kowa; piła taśmowa 50,1996 r.; piła Reszel DMMA40 
(z bocznym wózkiem) i DMFA 35; posuw do frezarki; 
frezarkopilarka Jaroma, z wózkiem; tokarnia Gomad
1.50., grubościówka Jaroma 60, Cena 30.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-40-43 02026811 

MASZYNY STOLARSKIE grubościówko-wyrówniarka, frezarka, pi
larka, - 3.800 zł. Dąbie, gm. Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
MASZYNY STOLARSKIE : piła tarczowa, wysięgnikowa, piła tar
czowa 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 od 2.000-4.000 zł. Oława, tel. 
0604/14-12-20
MASZYNY STOLARSKIE DYMA 8 heblarka, grubościówka, pila 
tarczowa, frezarka, wiertarka, tokarka, szlifierka, stan b. dobry, • 3.000 
zł. Paczków, tel. 077/431-75-02
MASZYNY STOLARSKIE fabryczne: piła taśmowa fi 60 -1.300 zł, 
wiertarka pozioma -1.200 zł, wyrówniarka .40* -1.300 zł. Szczytna, 
woj. wałbrzyskie, teł. 0603/16-55-95 
MASZYNY STOLARSKIE strugarka 4-stronna, mała, inne maszy
ny, • 9.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-02-38,460-07*73 
MASZYNY STOLARSKIE piła taśmowa, żeliwna, koło fi 50 cm, bez 
napędu • 700 zł, wiertarka, bez napędu • 450 zł. Włoszakowice, po
wiat Leszno, tel. 0607/85-11-55
MASZYNY STOLARSKIE : tokarnia - 800 zł. piła taśmowa, mała, 
frezarka dolnowrzecionowa -1.500 zł, wyciąg do trocin, nowy - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43
MASZYNY STOLARSKIE strugarka z grubościówką (60 cm x 40 
cm), frezarka dolnowrzecionowa, postumenty żeliwne, stan b. do
bry - 5.000 zl całość, 8 km Od Kłodzka. Wrocław, tel. 071/363-13-25 
O MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane, de- 

montażownice opon, wyważarki, sprężarki, przyrzą
dy do geometrii kół. Lubin, tel. 076/844-36-64, 
076/844-23-84 84016861 

MASZYNY WULKANIZACYJNE do demontażu i wyważania kół + 
kompresor, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02 
MASZYNY WULKANIZACYJNE : montażowojce, wyważarki, 
podnośniki płytowe, 2-kolumnowe, używane i nowe, gwarancja, ser
wis - od 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
MIESZADŁO DO KLEJU, - 300 zł. Wrocław, teł. 0501/40-31-54 
MIESZALNIK śmigłowy, 500 I, z płaszczem podgrzewają- 
co-chlodzacym, nierdzewny, • 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 0602/12-98-68 
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szl. cena • 2.000 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA DO CIASTA KEMPER, DIOSNA, REX od 2.500 zł. 
Sędziszowa, teł. 0603/13-98-53
MŁOT HILTI TE 75 .kombi*, pełny osprzęt, uniwersalna walizka, -
1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/91 -25-32
MŁOT ARCHIMEDES drogowy, pneumatyczny + 10 grotów • 350 
zł, młot drogowy (kująco-wiercący) + wiertła i groty • 300 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
MŁOT Bosch GBH 4 DSC - 500 zł. GBH 7/45 DE - 600 zł, Mekita 
HR2010 • 600 zł, Spit 350 • 500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
MŁOT KOWALSKI elektryczny, resorowy, sprawny technicznie + 
kowadło, palenisko i nadmuch, • 4.800 zl. Łagiewniki, tel. 
071/393-94-28
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MŁOT PRZEBICIOWO-WyBURZENIOWY HILTI TE-804 komplet
ny, na 6-miesięcznej gwarancji serwisowej + kufer, • 2.500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-92-74 
MŁOT RESOROWY, 1984 r. 250 uderzeń na minutę, ciężar 86 kg, •
6.000 zł.., teł. 071/393-93-91
MŁOT UDAROWY BOSCH GBH-5 młot ♦ wiercenie, w zestawie 
kufer ♦ groty, stan b. dobry, - 840 zł. Głogów, tel. 076/835-69-37, 
0605/43-32-91
MŁOT UDAROWY BOSCH GBH 7DE niebieski, • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/47-24-98
MŁOT UDAROWY CELMA prawie nowy, stan idealny, - 700 zł. Wlro- 
cław, tel. 0601/71-64-63
MŁOT WYBURZENIOWY HILTI TE-805 stan b. dobry, • 1.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
MŁOTOWIERTARKA BOSCH GSB20-ZRE, • 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
MŁOTOWIERTARKA BOSCH SPS Plus PBH, - 500 zł. Wrocław, 
teł. 0501/40-31-54
MŁOTOWIERTARKA BOSCH 4 kg, 750 W, na gwarancji, walizka, 
kucie, wiercenie, mało używana, - 1.200 zł. Złotoryja, tel. 
0602/31-28-77
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE 72, TE 74, TE 12, wiertarkowkr)tar- 
ka AEG, 12 V - ceny od 350 z. Brzeg, tel. 0502/92-68-10 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-75,1998 r. w pudełku, stan b. do
bry, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁOTOWIERTARKI • od 350 zł, wkrątarka, 12 V, AEG • 350 zł. 
wiertarki udarowe - od 50 żł. Brzeg, tel. 0502/92-68-10 
MONTAŻOWNICA DO OPON Beissbarth, technicznie sprawna, •
2.100 zł. Głogów, tel. 0601/55-41-68 
MONTAŻOWNICA DO OPON Hoffmann • 2.200 zł, wyważarka kom
puterowa - 7.200 zł. Międzylesie, tel. 074/812-60-85 
MOTOREDUKTOR RM 45 2,2 kW fi osi 40,1410 obr/min, 8,8, cena 
300 zł. Świdnica, tel. 074/852-03-70 
MOTOREDUKTOR 380 V, 0.8 kW, 24 obr/min, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
MOTOREDUKTOR z silnikiem 5 kW, 315 obr./min, 2.2 kW, 104 
obr/min - 400 zł/szl, 2.2 kW, 80 obr./min - 600 zł, 1.5 kW, 20 obr/min 
- 500 zł, 0.8 W, 15 obr./min - 300 zł, 1.1 kW, 160 obr/min, 0.75 kW, 
135 obr/min, 0.55 kW, 215 obr./min • 250 zł/szl, 0.2 kW * hamulec, 
130 i 31 obr/min - 400 zł/szl i inne. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MOTOREDUKTORY 11 kW/200 obr., 7.5 kW/160 obr., 4 kW/80 obr. 
oraz inne wiatory i na prąd stały do 0.11 kW i 16 obr., cena od 120 
zł. Chojnów, tel. 076/818-95-68
MOTOREDUKTORY 63 obr/min., 1.5 kW, 28.7 obr./min., 0.95 kW, 
38 obr./min., 0.37 kW, 111 obr./min., 0.37 kW, 12.5 obr/min, 0.37 
kW, 7.62 obr/min., 0.37 kW, 148 obr./min., 0.25 kW, 1400 obr./min., 
0.37 kW, cena 400 zł/szl Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
NAGRZEWNICA 18,5 kW, -1.250 zł.., tel. 062/785-18-30 
NAGRZEWNICA KARCHER nowa, - 750 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-47-18
NAKŁADARKA KLEJU 4-walcowa, - 6.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40, 0605/31-89-10
NIWELATOR WILD NA 2000 z komputerem, prod. szwajcarskiej, -
7.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
NOŻE PITTLER do głowic, wymiary gwintów od M-5 do M-16, w 
kompletach po 4 szt. - 4 zł/komplet. Wrocław, tel. 0608/65-48-62 
NOŻYCE NU-25, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-32-23 wewn. 13 
NOŻYCE DO BLACHY dźwigniowe, grub. cięcia do 3 mm, duże, z 
podstawą - 80 zł. Wrocław, tel. 071/346-67-65
NOŻYCE DO BLACHY HD 3314 gilotynowe, gr. 3 mm. szer. 1.600
mm, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-11
NOŻYCE DO BLACHY skosowe, 380 V, 3.5 mm, stan idealny, -
450 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
NOŻYCE GILOTYNOWE ZIMMERMANN VJ„ 87r., grub. cięcia do
2 cm, dług. cięcia do 40 cm, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/0844-59
NOŻYCE GILOTYNOWE gr. cięcia do 2 cm, dł. cięcia 40 cm, - 3.200
zł. Wrocław, tel. 0601/0844-59
NOŻYCE MECHANICZNE do prętów i płaskowników, 4:40, - 3.000 
zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/372-6245,071/318-0343 
NÓŻ ELEKTRYCZNY do cięcia wędlin, sera, na plastry, prawie nowy, 
na stoiska wędliniarskie lub nabiałowe, - 600 zł. Zielona Góra, tel. 
068/801-03-04, 0600/8346-76
OBRABIARKA KP-321 wieloczynnościowa: grubościów-

ko-wyrówniarko-czopiarko-pilarka, • 6.500 zl. Jordanów śląski, tel. 
0603/24-70-92 .
OBRABIARKA DO DREWNA DYMC-8 wieloczynnościowa: wyrów
niarka, grubościówka, pilarka tarczowa, frezarka, urządzenie wier- 
tarskie, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/856-10-35 
ODKOSTNIARKA DO DROBIU indyków, i inne maszyny masami- 
cze. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 369-52-81 w godz. 8-14
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER Puzzi-s + końcówka do 
tapicerki, • 2.000 zł. Zbąszynek, woj. zielonogórskie, tel. 
0605/0449-39
OSTRZAŁKA DO NOŻY STRUGARSKICH, - 2.500 zł. Opatówek, 
tel. 062/761-8140, 0605/31-89-10
PAROWNIK CHŁODNICZY do agregatów chodniczych, 5500 ccal, 
4 szt, -1.200 zł /szt. Rawicz, tel. 065/54547-52 
PASKI ZĘBATE ROULUNDS DENMARK wymiar 37J1010F9, -12 
zł /szt. Nowa Ruda, tel. 074/872-11-61 po godz. 20 
PIASKARKA 801, nowa, z wężami i zaworami, do konstrukcji stalo
wych, liter, wzorów, ornamentów na szkle i granicie, raty bez udzia
łu banku i poręczycieli, • 1.600 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-94-07 
wewn. 357
PIASKARKA CIŚNIENIOWA PCOR 40 zbiornik 401, na wózku, lej 
zasypowy, z sitem, reguł, ciśnienie od .1-7 At, dokumentacja, -1.800 
zł. Brzeg, tel. 0601/91-9946
PIASKARKA Z ODKURZACZEM komplet, praca w obiegu zamknię
tym, stan b. dobry, • 4.000 zł. Karłowice, tel. 077/469-40-54 
PIEC CO, pow. grzewcza 80 m2, - 3.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-8140, 0605/31-89-10
PIEC DO WYPALANIA ZDJĘĆ NAGROBKOWYCH, - 2.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-20-73
O PIEC PIEKARNICZY WINKLER, MATADOR obrotowy, 

mięsiarka Kemper, dzielarka Fortuna, kajzerkówka 
Kenig, ubijarka, stoły i Inne. Legnica, tel. 
076/850-21-26,0607/35-46-37 84017091 

PIEC PIEKARNICZY MJWE-8 olejowy. 8 m2, wózek, garownia, -
20.000 zl. Lądek Zdój, tel. 074/814-62-81 
PIEC PIEKARNICZY (cukrowniczy), 4 wózki wypiekowe z blacha
mi, • 9.000 zł. Oława, tel. 071/313-90-43 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudowa że
liwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, • 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/43-73-16
PIECE DETEM TS-30B olejowy, moc 28-47 kW + palnik Riello 406 
5, 2847 kW, • 1.950 zł. Nielubia, tel. 076/831-42-16 .
O PIECE PIEKARNICZE MATADOR, WINKLER 8-20 m2, 

piec piekarniczy „Matador”, obrotowy, piec konwek
cyjny (5 blach), mieszałki spiralne i łapowe „Diosna”, 
„Kemper”, wagodzielarka do chleba, dzielarkozaokrą- 
glarka do bułek „WP”, „Fortuna”, stoły z „kwasiaka”, 
patelnia do pączków (z wywrotnicą) silos na mąkę, 3 
x 51, walcarki, ubijaczki cukiernicze. (16*301) i inne, 
Legnica, tel. 076/85440-71,0601/93-694 5 84015451 

PIŁA stara, do 4.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773*16*63 
PIŁA DOLMAR elektryczna, • 150 zł. Ścinawka Średnia, tel. 
074/871-54-00
PIŁA ręczna, nowa, prod. niemieckiej, sprowadzona z Niemiec, głę
bokość cięcia 66 mm, 220 V, 1200 W, King-Craft, możliwość wysył
ki, - 360 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-27-80,81543-78 
PIŁA CYRKULARKA wyciąg trocin, osłona tarczy, możliwość mon
tażu tarczy do fi 50 cm, bez silnika, - 500 zł. Golin, gm. Jasień, tel. 
068/371-09-79 -
PIŁA DO ALUMINIUM nowa, • 1.500 zł. Lubin, tel. 0607/5042-92 
PIŁA DO DREWNA CASTOR spalinowa, łańcuchowa, prod. wło
skiej, dł. prowadnicy 40 cm, mała, lekka, stan b. dobry, - 400 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-1540, 0606/66-92-29 
PIŁA DO DREWNA taśmowa, 220 V, stołowa, mała, b. mało używa
na, maks. wysokość 140 mm, szer. 220 mm, -1.500 żł. Łomnica k. 
Jeleniej Góry, tel. 0606/30-03-90
PIŁA DO DREWNA stołowa, duża, bez silnika - 400 zł, sprężarka • 
200 zł. Oława, tel. 0605/08-49-19
PIŁA DO DREWNA do cięcia poprzecznego, • 2.500 zł. Strzegom, 
tel. 074/649-15-75
PIŁA DO DREWNA z silnikiem, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/36443-13 
po godz. 17
PIŁA DO KAMIENIA automatyczna, śred. do 3 m, - 21.950 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-98-77, 0603/35-9646 
PIŁA DO KAMIENIA stół uchylny, wym. 60 x 80. tarcza 0*600, 4 
kW, * 3.200 zl. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62*15 
PIŁA DO METALU przechyłowa, silnik 3 kW, tarcza 400 mm - 720 
zł, silnik 1 kW, tarcza 1.500 mm - 320 zł. Legnica, tel. 0609/274 8 40 
PIŁA DO METALU tarcza zębata, fi 450 mm, hydrauliczna, prod. 
polskiej, stan b. dobry, -1.400 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02

TR A K I TAŚMOWE- 
•O STRZAŁKI

Tel. 065/545-43-19 lub 0-601 290 644, 
fax 065/546-48-81 

POSIADA CERTYFIKAT
OP004645

PIŁA DO METALU PR-300, ramowa, po remoncie, • 1.000 zł. Oła
wa, tel. 071/301-82-17,341-64-79
PIŁA DO METALU : hydrauliczna , tarczowa - 2 000 z\. Wrocław, 
tel. 071/363-61-56
PIŁA DO PROFILI PCV HAFFNER, - 9.500 zł. Kamieniec Wrocł., 
tel. 071/318-54-31, 0604/99-83-91
PIŁA FORMATOWA DPEB RESZEL, - 4.500 zł. Jordanów Śląski, 
tel. 0603/24-70-92
PIŁA ŁAŃCUCHOWA DOLPIMAPE-16 nie używana, dł.,prowadni
cy 30 cm, dodatkowy łańcuch, 220 V, - 230 zł., tel. 071/33241-03 
PIŁA ŁAŃCUCHOWA AL-KO KE40-16/II, 1999 r. 1800 W, elektrycz
na, mało używana - 250 zToraz piła elektryczna ręczna • 50 zł. Kie- 
tlów, tel. 065/544-71-55
PIŁA SPALINOWA DOLPIMA PS-280 4.6 KM, dł. prowadnicy 40 
cm * zapasowy łańcuch, • 700 zł., tel. 0601/58-32-29 
PIŁA SPALINOWA STIHL 029 mało używana, dł. miecza 45 cm, -
1.700 zł lub zamienię na tokarkę do metalu. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-74-21
PIŁA SPALINOWA STIHL 026 stan b. dobry, • 900 zł. Lipno Nowe, 
tel. 065/534-07-83
PIŁA SPALINOWA STIHL typ 026-084 + części, - 650 zł. Nowa Sól, 
tel. 0609/27-11-65
PIŁA SPALINOWA PARTNER 386 nowy łańcuch i prowadnica, - 
450 zł. Syców, tel. 062/785-26-38
PIŁA SPALINOWA STIHL 4.5 KM, - 750 zl. Środa Śląska, tel. 
071/317-25-62 lub 0603/19-52-12
PIŁA SPALINOWA prod. niemieckiej, duża, stan b. dobry, - 380 zł. 
Wrocław, tel. 071/387-86-26
PIŁA SPALINOWA HUSQVARNA, 2000 r., • 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/784-31-64
PIŁA SPALINOWO - ŁAŃCUCHOWA CASTOR prod. włoskiej, 1,7 
kW, prowadnica 40 cm, mała, lekka, stan dobry, - 400 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-1540, 0606/66-92-29
PIŁA TARCZOWA metalowa -1200 zł, wiertarka pozioma stolarska 
 ̂1100 zł, frezarka blat 100 x 70 cm - 1600 zł. Kluczbork, tel. 
077/41848-94
PIŁA TARCZOWA REMA RESZEL z bocznym wózkiem, - 3.400 zł. 
Lubań, tel. 0607/07-6545
PIŁA TARCZOWA + 2 tarcze 710 - 600, rolka przód, tył - 680 zł. 
Lubin, tel. 076/847-20-86
PIŁA TARCZOWA - 750 zł. Opole, tel. 077/456-20-47 
PIŁA TARCZOWA BTC 50 do metalu, po remoncie kapitalnym, au
tomat z podajnikiem, do Średnicy 150 mm, - 2.500 zł. Oawa, tel. 
071/313-36-69, 071/313-31-78
PIŁA TARCZOWA silnik 1-fazowy, 500 obr./min, - 750 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-95-21
PIŁA TARCZOWA podstawa - blat metalowy, podnoszony, silnik 5 
kW, możliwość regulacji, -1.100 zł. Świdnica, tel. 074/85147-08 
PIŁA TARCZOWA krajzega, fi 600,4 kW, 2800 obrotów, - 900 zi. 
Żagań, tel. 068/47747-39
PIŁA TARCZOWA BTC-50,1978 r. do metalu, prod. polskiej, śr.
cięcia fi 200, przesuw hydrauliczny - 1.500 zł, wiertarka stołowa -
400 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
PIŁA WAHADŁOWA fabryczna, -1.800 zł. Lubań, tel. 0607/07-6545
PIŁY TAŚMOWE jedna do mięsa i druga do drzewa, silniki do piły
(Jamniki*), cena - 200 zł oraz wysoko obrotowe. Chojnów, tel.
076/818-95-68
PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY 80-130 mm. - 900 zł. Strze
lin, teł. 0607/80-53-03
PISTOLET DO KOŁKÓW Hilti DX • od 450 do 650 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
PODAJNIK ROLKOWY maszynowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-6245, 071/318-03-43
PODNOŚNIK typ kolejowy, udźwig 201 na korbę, - 200 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-89-26
PODNOŚNIK P-100 na wózku akumulatorowym, wys. podnoszenia 
10 m, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0501/60-81-50 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY najazdowy, dłu
gość 5 m, udźwig 51 po remoncie, • 3.000 zł. Franklinów, gm. Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/25-59-04

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY GABIGA2-kolumnowy, hydraulicz
ny, udźwig 2,5 t, 2-letni, stan b. dobry, - 7.000 zł. Świdnica, tel. 
.074/640-63-67, 0601/71-05-50
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY udźwig 31, mało 
używany. - 5.800 zl. Zielona Góra, tel. 068/382-56-31.0601/21 -77-48 
PODNOŚNIK WARSZTATOWY hydrauliczny, typ .żaba*, duży, 
udźwig 51, stan b. dobry, - 450 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
PODNOŚNIKI WARSZTATOWE hydrauliczno-nożycowe, całkowi
cie chowane w podłodze warsztatu, nadają się do każdego rodzaju 
serwisu, import, - 5.500 zl. Pietrowice, gm. Pietrowice, tel. 
0607/57-87-04
POMADZIARKA krystalizator pomady, smażalnik pączków, - 3.200 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/12-98-68
POMPA ssąco-tłocząca, ręczna, przenośna, metalowa, z lancą i 
wężem, fabryczna, do oprysku drzew i warzyw, t zapasowy tłoczek, 
stan dobry - 90 zł. Leszno, tel. 065/520-79-09 
POMPA chromoniklowa, 7 kW, • 1.000 zł. Siechnice, gm. Św.Kata- 
rzyna, tel. 0602/12-00-92
POMPA DO SZAMBA elektryczna, 380 V, zatapialna, nowa - 300
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74
POMPA DO SZAMBA 220/380 V, - 350 zł. Oleśnica, tel.
071/398-51-61
POMPA DO SZAMBA, • 200 zł. Wrocław, tel. 351-10-29 
POMPA DO WODY PJM nowa, wydajność 150400 l/min - od 750 
żł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-77-54 
POMPA DO WODY do hydroforu, prod. ęzeskiej, 3-fazowa, nie uży
wana, - 400 zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
POMPA DO WODY, benzyna spalinowa, - 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
POMPA DO WODY spalinowa, - 400 zl. Wolibórz, tel. 074/873-3745 
POMPA DO WODY HONDA WH 15X z silnikiem, - 2.500 zl. Wro
cław, tel. 0601/75-78-70
POMPA DO WODY spalinowa, nadaje się do podlewnia ogrodu, 
wydajność 350 l/min, - 580 zł. Wrocław, tel. 342-7041 wewn. 300, 
0502/04-13-01
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA UVN-1-6 nowa, prod. czeskiej, 6 
m3/godz., 2,2 kW, -1.100 zł. Chociborowice, tel. 065/543-7445 
POMPA GŁĘBINOWA BIBO, - 700 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873-60-30
POMPA GŁĘBINOWA SIGMAUVN-1-6 6 m3/h, 2.2 kW, nowa, prod. 
czeskiej, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 po 16,0604/77-03-57 
POMPA LAKIERNICZA WAGNER-AIRLESS 2814 pneumatyczna, 
maks. 230 bar, - 2.500 zł. Wolsztyn, tel. 068/384-37-77, 
0600/52-8640 ,
POMPA PRZEPONOWA z silnikiem diesla, 4.8 kW, silnik Andoria, -
1.200 zł. Legnica, tel. 076/85641 41, 076/854-77-74 
POMPKA DO CHŁODZIWA, - 250 zl. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
POMPY DO WODY, PALIWA, olejowe i ciśnieniowe oraz żywno
ściowe, z materiału nierdzewnego, cena - 150 zł. Chojnów, tel. 
076/818*95*68
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY Kercomat 225 ED Eleclran, - 2.500 
zł. Głogów, tel. 0601/5541*68
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY TEP-631 kompl.. z bullą, stan ido- 
alny, • 2.900 zł. Piotrkowice, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
071/312*66*52, 0603/53-01-80 wieczorem 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY BS1 315 I 500 - od 300 zl. Wro- 
cław
PRASA BALANSOWA. - 500 zł. Oława. tel. 071/30.1-82-17, 
341-64-79
PRASA BALANSOWA nacisk 25 t - 1.000 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz. 20
O PRASA CIERNA PC-100 śrubowa; automat tokarski 

Dar46; wózek widłowy DV-1661/86, spalinowy; szli
fierka do płaszczyzn, typ SPD 30B., tel. 071/316-21-91, 
0601/71-18-24 02025771 

PRASA CIERNA nacisk 1001, - 6.000 zł. Nysa, tel. 077/433-36-28 
PRASA HYDRAULICZNA kolumnowa, od 20-200 ton, stan b. do
bry, • 3.200 zł. Oława, tel. 071/3Ó1-82-17,341-64-79 
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, sopocka, • 20.000 zł. Opató
wek, tel. 062/761-8140, 0605/31-89-10 
PRASA HYDRAULICZNA nacisk 60-250 t • 8.000-20.000 zł/szl 
Ostrów Wlkp., tel. 062/736-2545
PRASA HYDRAULICZNA DOHC-550 SOPMASZ 6-półkowa, do 
okleinowania płyt wiórowych, mało używana, stan b. dobry, - 60.000. 
zł + piec parowy i walce klejarskie gratis. Twardogóra, tel. 
071/315-82-33
PRASA HYDRAULICZNA PH-2P W, 90 ton, stan dobry, • 12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-61-56
PRASA MIMOŚRODOWA 10 ton PMS, - 3.100 zł. Leszno, tel. 
065/520-6745, 0607/65-05-78
PRASA MIMOŚRODOWA 4-kolumnowa, 401 -1.800 zł. Malczyce, 
tel. 071/317-25-81 po godz.21
PRASA MIMOŚRODOWA 401 stan Idealny, • 3.000 zl. Oława. tel. 
071/301-82-17, 341-64-79
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk od 4-10 ton, cena 1.000 - 4.000 
zł. Psary, gm. Wisznia Mała, tęl. 0502/05-16-98 
PRASA MIMOŚRODOWA z oprzyrządowaniem do produkcji pod
kładek papowych, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-90*19 
PRASA PNEUMATYCZNA nacisk 21 -1.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/85449-51
PRASY HYDRAULICZNE nacisk od 63 do 350 ton, ceny od 6.900 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 0602/13-94-73 
PROSTOWNIK 12/24V, 12A, pełna regulacja, nowy, na gwarancji, - 
160 zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-09 
PRZECIĄGARKA DO DRUTU różnej wielkości, od 600, silniki 3-fa- 
zowe, różnej mocy, do demontażu, cena od 250 zł, sprawne. Trzeb
nica, tel. 071/387-09-28
PRZECINAKI DO BETONU na SDS plus, nowe, cena - 22 zł/szl 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
PRZECINARKA DIAMENTOWA, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13 *
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją 120-600 obr/min., 0.25 kW, od 
40-210 obr/min., 0.37 kW, od 23-137 obr/min., 0.37 kW, cena 450 
zł/szl Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA silnik 380 V, 0.18 kW, 2 obr/min, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/34647-80
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1, 2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/34647-80
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA ręczna, nie elektryczna, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA z reguł, obrotów, 3.5-17.5 obr./min • 

*700 zł, 5-35 obr./min • 600 zł, z silnikiem prądu stałego, 160 V, 1 kW 
• 600 zł, 60 V, mała -100 zł, z silnikiem 1.1 kW, 9 obr./min • 500 zł,
1.1 kW, 4 obr./min - 600 zł, 0.75 kW, 40 i 23 obr/min - 450 zł, 0.25 
kW , 60 i 33 obr./min, 220 V - 250 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA ZĘBATA WD-500 20.5/1, nowa -1.500 zł, WD-200, 
40/1 i 35/1 - 300 zł/szt., 13/1 - 250 zl, 25/1 - 150 zł, przekładnia 
ślimakowa, duża, 11 kW, nowa - 1.000 zł i inne. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY GTO OUATRO LASER 2 do kon
troli i pomiarów ustawienia geometrii kó samochodowych, 4-czujni- 
kowy, na szafce New Line, stan idealny, • 10.900 zł. Brzeg, tel. 
077/411-57-25 do godz. 16,077/411-13-33 po godz. 20 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY serwisowy, do Fiata, Lancii, Alfa 
Romeo, oprogramowanie w języku polskim, - 5.500 zł. Wrocław, tel.

. 0502/56-75-28
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY ASD-2000 firmy Grundig Longus, 
obsługuje VW, Skodę, Seata, Mercedesa, BMW, Toyotę i Mazdę, -
10.000 zł. Wymysłowo 24, gm. Leszno, tel. 0603/05-8447 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY, 1998 r. do badania hamulców, 
uniwersalny, nie używany, - 8.000 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
PRZYRZĄD DO CIĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do fi 20 mm, na 
krótkie odcinki, do zamontowania na prasie, technologia cięcia. •
3.S00 żł.* Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
RAMA BLACHARSKA z osprzętem do samochodów osobowych i 
dostawczych, dodatkowo drugi naciąg, z przedłużkami na busy, 
wyciąg do silników, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-32-57, 
0603/9640-01
RAMA BLACHARSKA CELLETE 5 do naciągania karoserii samo
chodowych, prod. francuskiej, bez osprzętu, • 3.600 zł. Głogów, tel. 
0603/21-51-25
RAMA BLACHARSKA BLACK HAWK samochodowa, korek AFM 
131 A, z osprzętem, • 25.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-56-31, 
0601/21-7748

ROZLEWACZKA DO PŁYNÓW pneumatyczna, mało używana, z 
atestami do przemysłu spożywczego, * 9.500 zl. Wrocław, tel. 
0502/02-6347
SILNIK 7 kW, 2900 obr/min - 550 zł. Grodków, tel. 827/415-13-44 
SILNIK na przetworzenie prądu stałego, 5.5 kW, 1.440 obr/min, prąd
nica 1.440 obr/min, 5.1 kW, - 300 zł. Konradów, tel. 077/43940-05, 
077/439-32-79, 0604/50-87-78
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.1 kW/1.440 obr./380 V, nowy; - 200 zł.„ 
tel. 0604/63-59-38
SILNIK ELEKTRYCZNY pierścieniowy, 17 kW/220/380 V/950 obr, - 
800 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-89-26 
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, 2930 obr./min. Jordanów Śląski, 
tel. 0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY wibracyjny, 1 kW, stan b. dobry - 300 zł, 
przekładnia bezstopniowa o płynnej regulacji obrotów, przekładnia 
ślimakowa mała 25/1, - 300 zł. Kluczbork, tel. 077/418-03-47, 
418-54-66, 0601/48-40-83
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.1 kW, 2900 obr./min, 380 V. -150 zł. 
Kłodzko, tel. 074/86747-03
SILNIK ELEKTRYCZNY 180 W, 1350 obr./mih, 220/380 V, - 50 zł. 
Kłodzko, tel. 074/86747-03
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW. 2950 obr./min, - 500 zł. Legnica, 
tel. 076/749-71-04
SILNIK ELEKTRYCZNY do pralki automatycznej typ PS-663sBis + 
programator, pompka wodna, kondensator rozruchowy, - 30 zł. Lu
bin, tel. 076/749-06-06
SILNIK ELEKTRYCZNY 22 kW, 1.465 obr/min, 380 V, - 800 zł. lu- 
pica, gm. Sława, tel. 068/356-76-55 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 380 V. 1445 obr./mirt -100 zł, elek- 
trobęben 2.2 kW, 380 V, szer. 600 mm, fi 315 mm - 300 zł, motore
duktor nowy, 380.V, 7.5 kW, przekładnia 2NA400 - 300 zl oraz prze" 
kladnia WD 325 - 200 zl. Nowogród Bobrz.. tel. 0609/42-16-62 
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW, 380 V, 2800 obr./min, z rozruchem,
- 750 zł. Olesno, tel. 034/358-34-95
SILNIK ELEKTRYCZNY 35 kW, 740 obr./min. 220 V - 1.500 zł, 15 
kW, 1400 obr/min, 220 V - 500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-97-85 
SILNIK ELEKTRYCZNY SZ 355 M-4 200 kW. 1480 obr./min, na 
gwarancji, • 11.000 zł. Oława, tel. 0600/38-30-72 "
SILNIK ELEKTRYCZNY SZ JE 100 kW, 14/0 obr/min, - 4.000 zł. 
Oława, tel. 0600/38-30-72
SILNIK ELEKTRYCZNY 16 lub 18 kW, 1.470 obr./min, • 500 zł. 
Parzyce, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-26 
SILNIK ELEKTRYCZNY omowy, 2 szl 10 kW i 1 szt. 18,5 kW - 400 
zł/szt. Platerówka, tel. 075/722-16-89,0604/38-79-27 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW, 1400 obr./min, -150 zł. Strzelin, 
tel. 071/796-12-77, 0606/23-55-35
SILNIK ELEKTRYCZNY 5,5 kW, prawie nowy, - 250 zł. Wilkowice, 
tel. 071/316-51-73
SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW, 1400 obr./min, 380 V, kołnierzowy,
-150 zł. Wołów, tel. 071/389-36-03
SILNIK ELEKTRYCZNY do betoniarki, 0.37 kW, 220 V, 1400
obr./min, -110 zl. Wołów, tel. 071/389-36-03
SILNIK ELEKTRYCZNY pierścieniowy, 17 kW, 970 obr/min., 2 szl
-1.000 zl/szt. Wtocław, tel. 0604/2048-62
SILNIK ELEKTRYCZNY 4.5 kW, 1400 obr./min, • 250 zł. Wrocław.
tel. 071/346r67-65
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW. 1400 obr/min. -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-67-65
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.8 kW, 1400 obr./min, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-67-65
SILNIK ELEKTRYCZNY 5,5 kW, 3000 obr./min, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 338-07-38
SILNIK ELEKTRYCZNY 1-37 kW, cena od 100-700 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39*15 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 925 obr./min, na łapach, - 500 zl. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 1445 obr/min, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 110 V, 0.8 kW. 2500 obr./min
- 350 zł łub z zasilaczem - 800 zł. Wrocław, tel. 071/34647-80 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 380 V, 1400 obr/min - 400 zł, 4 
kW, 380 V, 700 obr/min - 350 zł oraz 900 obr./min - 350 zł, 5.5 kW, 
380 V, 700 obr./min - 400 zł, 2.2 kW, 380 V, 1400 obr/miń - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/34647-80
SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW. 380 V, 2800 obr./min. ■ 300 zł lub 
zamienię na silnik 4 kW, 380 V, 1400 obr./min. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, - 320 zł. Wiocław, tel. 
0607/11-34-93 wieczorem
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 1400 obr/min, - 300 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel..074/815-80-19
SILNIK HYDRAULICZNY PR 160 fi 100 x 245, prod.Bułgarskiej, fi 
wałka 25, klin 10-4 śruby do mocowania • 300 zl. Świdnica, tel. 
074/852-53-70 po 18
SILNIK SPALINOWY, S-301, diesel 1-cylindrowqy, chłodzony po
wietrzem, prod. Andrychów, stan dobry, • 900 zł. „ tel. 0604/63-59*38 
SILNIK SPALINOWY BRIKS 6 KM, wał poziomy, stan idealny - 600 
zł, prądnica 230 V, 2.3 kW, prod. USA, 3000 obr./min., stan idealny 
• 450 zł oraz agregat prądotwórczy 2.3 kW, przenośny. Kluczbork, 
tel. 077/418-0347, 418-54-66, 0601/4840-83 
SILNIK SPALINOWY, 2300 ccm, diesel do remontu, - 500 zł. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-36-89, 0601/08-78-58 
SILNIK SPALINOWY, 60 tys. km, 1800 ccm, gażnik kompletny z 
osprzętem, gwarantowany przebieg, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/34641-59, 334-6541
SILNIKI ELEKTRYCZNE od 22 kW do 180 W, cena -150 zł. Choj
nów, tel. 076/818-95-68
SILNIKI ELEKTRYCZNE kołnierzowe, 2.900 obr/min, nowe, prod. 
rumuńskiej, - 300 zł. Konradów, tel. 077/43940-05,077/439-32-79, 
0604/50-87-78
SILNIKI ELEKTRYCZNE 5.5 kW, 900 obr/min, na łapach, - 300 zł. 
Konradów, tel. 077/43940-05, 077/439-32-79, 0604/50-87-78 
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowe, 0,09 kW, 220V - 30 zł/szl, inne 
dużej mocy powyżej 20 kW. Lubawka, tel. 075/746-76-70 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 5.5 kW 1400 obr/min - 300 zł, 7.5 kW 
2800 obr/min • 400 zł, 7.5 kW z przekładnią na 250 obr/min, nowy
- 750 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-7748
SILNIKI ELEKTRYCZNE różne - od 50 zł. Sokołowsko,, tel. 
074/845-8344
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2800 obr/min., 1.1 kW, 1390 obr/min.,
1.1 kW. 1385 obr/min., 0.37 kW, 1310 obr/min., 0.22 kW - 300 zł/szl 
2900 obr./min., 4 kW, 1420 obr./min., 4 kW. Świebodzice, tel. 
074/854-32-29 .
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.8 kW, 940 obr/min - 80 zł, 1.5 kW, 1.400 
obr/min • 160 zł, 2.2 kW, 710 obr/min • 230 zł, 3 kW, 940 obr/min - 
260 zł, 7.5 kW, 2.900 obr./min - 370 zł. Wrocław, tel. 0606/73-7545 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1,1 kW, kołnierzowe. Zielona Góra, tel. 
0609/58-7941
SILNIKI ELEKTRYCZNE 380 V, 7 kW, 3 kW, 1 kW, 1,1 kW, 380 V, 
1450 obr., używane, nowoczesne • 100 zł/szt. Ziębice, tel. 
074/819-13-63 wieczorem
SILNIKI HYDRAULICZNE SOK 160, wolnoobrotowe, o dużej mocy,
- 600 zł/szl Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/484-57-35
SILOS NA TROCINY z inst. wyciągową • 3.500 zł. Legnica, tel. 
0601/21-3841
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 170, skok 2000, fi 170, skok 110, 
nowe - 350 zł/szl, fi 75, skok 550 - 250 zł, małe siłowniki • 100 
zł/szl, pompa tłoczkowa A2F-160 .Hydromatik*, duża, używana - 
350 zl, PNS • 2Ś0 zł, silnik hydrauliczny, mały - 200 zł, rozdzielacze,
2- i 3-sekcyjne - 200 zl/szt., podnośnik samochodowy, 61 - 350 zł i 
inne. Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SIŁOWNIKI rozdzielacz, lampy, pompy hydrauliczne - od 50 zł. Le
gnica, tel. 076/887-85-87
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE CHB 2x80x50x1640. 2-stronnego 
działania, dług. siłownika 2 m, nowe, nie używane, • 380 zł/szt. Koź
min, tel. 062/721-50-63
SKRZYNKA DIAGNOSTYCZNA radiotechniczna • 500 zl, Odkurzacz 
przemysłowy (zbiera wodę) -180 zł, kobyłka do pracy z podnośni
kiem -150 zł. Wrocław, tel. 071/786-87-33 wieczorem 
SPAWARKA transformatorowa, 220 V, 80 A, • 200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-73-35
SPAWARKA 100 A, 220 V, - 450 zł. Wolibórz, tel. 074/873-3745
0 SPAWARKA ALTIG-500,1989 r. (spawanie w osłonie 

argonu); walcarka do gwintów UPW 25.1,1988 r.; fre
zarka podziałowa do małych uzębień Wyssbrod, prod. 
szwajcarskiej, typ 125/lla, maks. moduł 1.25 mm, 
maks. średnica do 45 mm. Toruń, tel. 0606/1843-75 
01031111

SPAWARKA AGA R-302 prostownikowa. 380 V, do 300 A, z prze
wodami, stan b. dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/34647-80 
SPAWARKA BESTER SPB400 z kompletem przewodów, stan do
bry, -1.000 zl. Jugów, tel. 074/873-39-98 
SPAWARKA BESTER 400A duża, na kółkach, z przewodami, - 950 
zł. Lubin, tel. 076/871-9346, 076/847-65-58 
SPAWARKA BESTER SPB-315, - 900 zł. Mińkowice Oławskie, tel. 
071/318-63-34
SPAWARKA BESTER SPB-315 z okablowaniem, 2 szl - 900 zł/szl 
Piotrkowice, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80 wieczorem
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. dobry, • 1.250 
zł. Wrocław, tel. 071/34647-80
SPAWARKA BESTER ST-630,1985 r. po przeglądzie, stan b. do
bry, -1.200 zł. Lubin, tel. 076/724-6047 po godz. 20 
SPAWARKA ELEKTRYCZNA 165 A, 360/220 V, kompletną, ma
ska, szczotki, fabrycznie nowa - 470 zl. Wrocław, teł. 0601/71 -59-58 
SPAWARKA HUSQVARNA SCOUT170 KHD, benzyna stan dobry
1 druga na części, - 20.000 zł. Prudnik, tel. 0604/63-59-38

SPAWARKA KEMPPI, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-94-21 
SPAWARKA MIG MAGSTER 1603, półautomat, 160 A, kpi., z bu- - 
tlą, reduktorem, podgrzewaczem, mało używana, - 1.900 zł. Lwó- '  
wek Śląski, tel. 075/784-11-94
SPAWARKA MIG-MAG180 A, 220/380 V + reduktor -1.200 zl. 140 
A, 220 V + reduktor, fabrycznie nowa - 750 zl, Karcher, 220 V. 120 *
bar • 390 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21 -72,0605/95-17-36 
SPAWARKA MIGOMAT prod. polskiej, O.Z.A.S, 380 V + osprzęt - 
1.550 zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/483-25-74 
SPAWARKA MIGOMAT prod. OZAS Opole, 400 A + podgrzewacz, 
reduktory, szpula drutu spawalniczego 1.2 mm, - 2.400 zł. Sobótka, ' 
tel. 071/346-11-15, 0603/30-26-89 ♦
SPAWARKA MIGOMAT prod. niemieckiej, 380 V, -1.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-26-27
SPAWARKA MIGOMAT 220 V, 0.6/0.8, • 450 zł. Wolibórz, tel. 
074/873-3745
SPAWARKA MIGOMAT TIP TRONIC 80 A, 220/380 V, reduktor, 
prod. niemieckiej, - 1.400' zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
SPAWARKA MIGOMAT 150 A, reduktor, drut 0,6-0.8 mm, wentyla
tor na kółkach, fabrycznie nowa - 800 zl. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
SPAWARKA MIGOMAT MIG-161 prod. Opole, 380V,-rączka z wę
żem, nowa, dl. 4 m, używana, stan dobry - 980 zl. Wrocław, tel. 
0601/19-1847
SPAWARKA MIGOMAT.200 z butlą i reduktorem, stan b. dobry, •
1.000 zl. Wschową, tel. 065/540-31 -38 
SPAWARKA PARVA prod. niemieckiej, nowa, elektroda od 2,2 do 
3,25, 220 V, 150 A, płynna regulacja, możliwość wysyłki, - 400 zł. 
Ząbkowice Śląskie, teł. 074/815-27-80. 81543-78 
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA wojskowa. - 550 zł. Radwa
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-7748 
SPAWARKA WIROWA 350 A, sprawna, 30 m kabla zasilającego, 2 
x 10 m roboczego, - 5.000 zl. Góra, tei. 065/54343-03 
SPAWARKA WIROWA 300 A, sprawna, - 550 zł. Radwanice k. Wro
cławia, tel. 071/311-7748
SPAWARKA WIROWA 500 kW. stan b. dobry, - 500 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/324-5842
SPRĘŻARKA prod. niem. nowa, 220 V, 8 barów, 1,1 kW. zbiornik 
241 - 350 z; motoreduktory różne - 300 z, spawarka transformatoro
wa, 220 V, 140 A, nowa • 200 z, wentylatory ścienne turbinowe i 
inne • od 100 z/szt., silniki różne • od 100 z, imada - od 100 z. Bole
sławiec, tel. 075/732-13-57
SPRĘŻARKA zbiornik 251, oryginalna, na kółkach, prod. niemiec
kiej, reduktor, euro, wyłącznik ciśnieniowy, idealna do pompowania
1 malowania, stan b. dobry, - 370 zł. Chojnów, tel. 076/877-34-37 
SPRĘŻARKA 3JW60 po remoncie, - 1.000 zł. Grabowno Wielkie, 
tel. 071/315-77-00
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 4001. po remoncie, • 2.500 zl. Grabow
no Wielkie, tel. 071/315-77-00
SPRĘŻARKA 380 V, 6 atm., zbiornik 1801 - 720 zł. Grodków, tel. 
077/415-1344
SPRĘŻARKA mała, bez silnika, • 300 zl. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
SPRĘŻARKA WAN 300I, wydajność 40 m3/min., stan b. dobry. -
2.700 zł. Lubań, tel. 0607/07-6545
SPRĘŻARKA 1-tłokowa, silnik 1,1 kW, zbiornik 401, - 300 zł. Namy- i 
słów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
SPRĘŻARKA WSUK powietrza, - 3.500 zł. Opatówek, tel. 
062/761-8140, 0605/31-89-fl)
SPRĘŻARKA 3-ttokowa, zbiornik 2001, stan dobry, • 600 zł. Strze- 
gomiany, gm. Sobótka, tel. 071/390-33-39, 0602/38-72-96 
SPRĘŻARKA INGESTROLL 4 M3 stan b. dobry, - 6.800 zł. Wro
cław, tel. 071/311-62-81, 071/311-62-15 
SPRĘŻARKA 3JW60, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/355-73-73 
SPRĘŻARKA ASPA3JW60 zbiornik 1801,6 atm, 16 m3/godz., stan 
b. dobry - 850 zł. Wrocław, tel. 071/34647-80 
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 1501,2-cylindrowa, 8 atm, 16 m3/godz., 
po remoncie -1.400 zł lub zamienię na sprężarkę do remontu. Wro
cław. tel. 071/34647-80
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 4001.2-cylindrowa, 8 atm, 20 m3/godz., 
po remoncie, - 2.200 zł lub zamienię na sprężarkę do remontu. Wro
cław, tel. 071/34647-80
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251, odwadniacz, euro, regulacja ci
śnienia na kółkaćh, fabrycznie nowa - 520 zł. Wrocław, 4el. 
0601/71-59-58
SPRĘŻARKA 2-tłokowa, prod. niemieckiej, duży zbiornik, nie uży
wana w kraju, - 1.650 zl. Wrocław, tel. 0503/65-71 -85 
SPRĘŻARKA ASPA 3JW60 380 V, • 700 zł. Wrocław, tel. 
0603/29-50-07
SPRĘŻARKA WD-53, Leyland stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/75-78-70
SPRĘŻARKA nowa, prod. niemieckiej, elektrozawór, odwadniacz, 
końcowa reg. ciśnienia, 220 V, 1,1 kW, 8 atm., 251, na kółkach, - 
600 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-27-80,81543-78 
SPRĘŻARKA, 1998 r. olejowa, z napędem bezpośrednim, prod. 
włoskiej, maks. 11 atm., z możliwością regulacji, zbiornik 50 f. 220 
V. 2 szybkozłącza, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-14 po godz. 19, 
0602/84-64-72 •
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, diesel silnik Robur, na kołach, 6 
atm., 340 m3/h. Modła, tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 . 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża, 2 kompresory (pra
ca .na zmianę*), stan idealny, prawie nowa, cena nowej 28.000 zł, - 
8.900 zł, faktura VAT. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-53, przewoźna, 3 szL, stan b. ddiP 
bry • 8.000,12.000 zł/szl Jelenia Góra. tel. 0601/56-65-70 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA INGERSOLL-RAND. 1986 r. 2000 mtg., 
wydajność 5 m3/min., stan b. dobry, sprow. z Holandii, mało używa
na - 16.000 zł.., tel. 074/872-91-18, 0601/49-34-96 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWO-TŁOKOWA silnik Deutz,>stan b. dobry, -
4.300 zł. Milicz, tel. 071/384-07-81,0605/66-88-38 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA ASPA 3 6 atm, stan b. dobry, -1.000 zł. 
Mirków, gm. Długołęka, tel. 071/315-12-18 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 1-tłokowa, 3-fazowa, sprawna, • 400 zł.
Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52
STACJA DO NAPĘDU URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH diesel, 
mot, rakieta do przepychów. Wrocław, tei. 071/311-62-81, 
071/311-62-15
STÓŁ DO SITODRUKU ręczny, tunel termiczny do suszenia, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/357-89-85 '
STÓŁ DO SITODRUKU naświetlarka do sit, suszarka tunelowa i 
inne akcesoria, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 07T/373-39-55, 
0607/07-65-62
STÓŁ TRASERSKI, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/398-77-53 
STÓŁ WARSZTATOWY, obrotowy, średn. 250 mm, stan b. dobry, - 
550 zl. Wrocław, tel. 071/34647-80 
STRUGARKA ŹNIN40 bez silnika i prowadnicy, -1.900 zl. Strzelin, 
tel. 071/392-17-23
STRUGARKA - WYRÓWNIARKA DCM 9A-63, - 4.500 zl. Opató
wek, tel. 062/761-8140, 0605/31-89-10 
SUSZARKA PRZEMYSŁOWA wsad 8 kg, -1.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/52-76-38
SUSZARNIA DAKC HAJNÓWKA, • 12.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-8140, 0605/31-89-10
SUWNICA BRAMOWA 1991 r. udźwig 51 tor 200 mb, z dozorem,
2 szt, - 20.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 0603/06-03-03,0606/26-57-02 
SUWNICA ŁAŃCUCHOWA udźwig 51, - 800 zł. Golin, gm. Jasień, 
tel. 068/371-09-79
SZATKOWNICA DO KAPUSTY silnik 220 V. średnia, stan b. dobry,
-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28 
SZLIFIERKA do szlifowania i polerowania kantów szkła płaskiego, 
luster, prod. włoskiej firmy Bavelloni, automatic, stan techn. b. do
bry, - 32.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-58-55,0601/22-87-74 
SZLIFIERKA 220 V, 0.8 kW, 2800 obr/min, z blatem, stan dobry, - 
210 zl. Oława. tel. 071/303-8048 po godz. 18,0601/49-17-38 
SZLIFIERKA HILTI 230, - 480 zl. Wrodaw, tel. 071/361-11-06 pc% 
godz. 15
SZLIFIERKA DO DREWNA do podłóg, tarczowa, 220/380 V, • 700 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
SZLIFIERKA DO KAMIENIA, - 10.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-77
SZLIFIERKA DO KAMIENIA łamana, ramię 280,2,5 kW, • 2.800 zl. 
Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA 380 V, raz używana, - 400 zł. Prze
mków, tel. 076/831-92-38, 0604/94-36-70 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN - 3.500-15.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/736-2545
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC 20A JOTES ze stołem ma
gnetycznym, kpi., po remoncie, - 9.000 zi. Sława, tel. 068/356-66-88 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN MAGNESOWA 200x600, stan b. 
dobry, - 6.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 0501/47-96-46 
SZLIFIERKA MAGNESÓWKA SPC-20 - 4.000 zł. Malczyce, tel. 
071/317*25*81 po godz.21
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, silnik 2 kW, tarcza fi 250 oraz silnik 
0.75 kW, 220 V, tarcza fi 200 • 350 zt/szl, prasa zębata, 11 - 350 zł, 
imadło maszynowe .100’ - 200 zł, stołowe -120-150 zł, kowalskie, 
duże - 300 zł, uchwyt tokarski, fi 500,4-szczękowy, nastawny, nowy 
• 400 zł, pompa próżniowa, mała, silnik na 220 V • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, 1 kW, 2800 obr/min, - 350 zl. Wro
cław, tel. 071/34647-80
SZLIFIERKA TARCZOWA do drewna, - 1.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25
SZLIFIERKA TAŚMOWA SŁUPSK dł. stołu 2.3 m, stan dobry, - 3.000 
zł. Lubań, tel. 0607/07-6545
SZLIFIERKA TAŚMOWA dł. robocza 2.2 m, stan dobry, - 2.600 zł. 
Lubań, tel. 0607/07-6545 .
SZLIFIERKA TAŚMOWO - TALERZOWA SŁUPSK dł. 1.5 m, stan 
idealny, -2.200 zł. Lubań, tel. 0607/07-6545

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY  WYBURZENI OWE
agregaty - minikoparki - przecinarki

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./lax 071/355-77-54 

350-04-46 
350-04-57

mm®



W IELK A PR O M O C JA ! ! ! RATY BEZ O D SE T E K ! ! !
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 B S Z  S I Ę ! ! !

• •  •  MMIGOMATY KARCHERY 1
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 25 1, cena 565 zł (rata już Od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 50 1, cena 1.385 zł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3001, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (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) 
ha 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)

O D K U R Z A C Z E  P R Z E M Y S Ł O W E  \HVWH7\QV1 M n i V T A 7 0 1 I 7 1 V n r i r  R A T Y  W  D O M U  K L I E N T A ! ! !
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW W  I  n A u u U U )  I f Ł U l l  l / U / U W l U V U  Dowóz, szkolen ie gratis!!! CENY NETTO

KŁODZKO, u l Zamiejska 18 , te l 074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
SZLIFIERKA UNIWERSALNA 3B 12 do wałków i otworów, • 6.000 
zl. WrocTaw, tel. 071/328-16-11
TARCZE DO BETONU diamentowe, średnica 230 mm - 42 zł/szl, 
średnica 110 mm • 15 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
TARCZE DO PIŁ DO DREWNA 400x2.5-50; 450x2,8-60; 550x3-150. 
Leszno, tel. 065/529-91-26
TARCZE DO PIŁ DO STALI 180x3.2x22.23; 230x3.2x22.23;
180x3x22. Leszno, tel. 065/529-91-26
TARCZE ŚCIERNE fi 200 x 25 x 32, korundowa, średnioziamista,
ok. 100 szt. • 5 z/szt., tarcza ścierna fi 400 x 50 x 127, korundowa -
45 z/szt. Świdnica, tel. 0600/61-81-55
TARCZE WIDIOWE 350x30-200, 350x30-250. Leszno, tel.
065/529-91-26
TERMOFORMIERKA - 16.000 zł, wycinarka-sklejarka • 8.600 zł. 
Zduńska Wola, tel. 043/823-42-32,0501/54-10-45 
TOKARKA REWOLWEROWA precyzyjna, prod. czeskiej, z wypo
sażeniem, po remoncie kapitalnym, - 6.000 zł. Mirków, tel. 
071/315-13-08
TOKARKA REWOLWEROWA precyzyjna, wraz z wyposażeniem, 
po remoncie kapitalnym, - 5.800 zł. Mirków k. Wrocławia, tel. 
071/315-13-08
TOKARKA dł. łoża 3.80 m, szybki posuw, śred. toczenia 1.000 mm, 
po zdjęciu mostka, • 4.000 zl. Nowa Sól, tel. 068/356-18-94 
TOKARKA REWOLWEROWA 1E 365 nowa, - 15.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-03-44 

•' TOKARKA DWUSUPORTOWA z programowaniem, - 20.000 zł. 
Siechnice, gm. Św.Katarzyna, tel. 0602/12-00-92 
TOKARKA REWOLWEROWA RVL 63, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/398-77-52
TOKARKA DO DREWNA TUC 40x1000, posiada ekran nastawny 
oraz śrubę pociągową i 2 wałki, typ ciężki, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 
071/339-83-99
TOKARKA UNIWERSALNA TVC-50 stan b. dobry, - 5.500 zł. Dzier
żoniów. tel. 0502/23-04-69
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50 (500 x 1500), mało używana, 
stan idealny, dużo funkcji, oprzyrządowanie, - 5.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-87-16
TOKARKA UNIWERSALNA TUK 35 do metalu, - 2.800 zł. Konin, 
teł. 063/244-26-36, 0605/03-25-64
TOKARKA UNIWERSALNA 500 x 1000/73 mm, mato używana, -
10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74 
TOKARKA UNIWERSALNA TOS-28, stan b. dobry, • 3.000 zł. Oła
wa, teł. 071/301-82-17,341-64-79
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25, stan idealny, mało używana, 
- 3.500 zł. Oława, tel. 071/301-82-17,341-64-79 
TOKARKA UNIWERSALNA, - 4.000 zł. Siechnice, gm. Św.Kata
rzyna, tel. 0602/12-00-92
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25X800,1978 r. uchwyt fi 160, 
stan b. dobry. - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 po 16 
TOKARKI DO METALU ELK, TUB 32 -1.800-3.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-36-25
TRAK taśmowy, nowy, certyfikat ,B\ komputer grubości cięcia, •
15.500 zł. Rawicz, teł. 065/545-43-19
TRAK, 2000 r. taśmowy, -15.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-62-82,
074/845-96-19
TRAK DO DREWNA wózek na prowadnicach, tarcza do 1000 mm, 
do wyrobu palet, • 2.900 zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
O TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankownlki, raty, le

asing, uproszczona procedura.tel. 032/219-82-52 
03002931

TRANSFORMATOR 250, - 9.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10
TRANSFORMATOR 250 KVA- 4.500 zł, 400 KVA- 9.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-32-29
TWARDOŚCIOMIERZ BRINELUA, - 900 zł. Boguszów-Gorce, teł. 
074/844-89-26
UCHWYT SPAWALNICZY chłodzony wodą, z eurozłączem i akce
soria spawalnicze, reduktor i inne, - 350 zł. Świdnica, tel. 
0600/20-24-17
UCHWYT TOKARSKI fi 160, - 300 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92 .
UCHWYT TOKARSKI 4-szczękowy, nastawny 400 mm, 11 wierteł, 
40 noży tokarskich, 2 kły obrotowe, uchwyt do wierteł, • 320 zł. Le
gnica, tel. 0609/27-48-40
UCHWYT TOKARSKI 250 4-szczękowy, samo centrujący - 300 zł,
4-szczękowy, nastawny, 250, nowy • 400 zł. Nysa, tel. 0603/41-98-25 
UCHWYT TOKARSKI 315 4-szczękowy, nowy, • 650 zł. Witoszów 
Dolny 120, tel. 074/853-85-63, Q502/43-39-36 
UCHWYT TOKARSKI średn. 200 mm, 4-szczękowy, samocentrują- 
cy, nowy - 450 zł oraz 100 mm, 3-szczękowy, nowy - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA do 10 atm, do urządzeń 
pneumatycznych, nowy, prod. japońskiej, kpi, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
URZĄDZENIA DO TARTAKU kompletne zamienię na ciągnik rolni
czy lub kombajn zbożowy Bizon albo inne propozycje. Strzyżew, tel. 
062/739-81-51
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/355-73-73
URZĄDZENIE DO SZLIFOWANIA gniazd zaworowych w silnikach 
spalinowych, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/349-29-60 
URZĄDZENIE WENTYLACYJNE, - 900 zł .. Wrocław, teł. 
071/355-73-73
O VAG1552 - 4.900 zł oraz sprzęt do korekty liczników 

elektronicznych samochodów VW, Mercedes, BMW i 
innych, faktury VAT. Oława, tel. 071/303-31-90,
313-55-08 wieczorem, 0502/86-18-08 0603/44-75-89 
81013111

WAFLARKI ELEKTRYCZNE do andrutów, rurek, rożków i kubków 
lodowych, gofrów, • 500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/12-98-68 
WAGA do 1.000 kg • 1.200 zł, do 100 kg • 200 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-97-85
WAGA SZALKOWA 0-25 kg, dokładność 5 g, zliczająca, do drobni
cy, • 300 zł; Oleśnica, tel. 0608/24-73-41 
WAGA ZEGAROWA udźwig 2000 kg, - 2.000 zł. Miękinia, tel. 

— 0605/36-00-51
W  WALCE DO GUMY dł. 1000 mm, fi 300 mm, stan dobry, • 20.000 zł 

«■ VAT. Twardogóra, tel. 071/315-82-17, 071/315-94-98 
WALEC WIBRACYJNY W 3403,1989 r. prowadzony, - 5.500 zł. 
Wolibórz, tel. 074/872-12-68
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V, nowa, 150-250 kg, wyciąg 
maks. 12 m, - 600 zł. Gogów, tel. 076/834-98-33, 076/833-91-43, 
0503/00-43-80
WCIĄGARKA LINOWA ZBA-150 380 V, udźwig 150 kg. - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA 2 szt.. udźwig do 41, - 550 zł. Stary
Wielisław, tel. 074/868-27-50 po godz. 20
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wysokość podnoszenia 12 m, udźwig
3 tony, - 750 zl. Wrocław, tel. 071/781-64-79
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA ślimakowa. 1,2 lub 24 V, kpi. ze
sterownikami * lina fi 10 z hakiem, udźwig 81 • 3.500 zł. Legnica,
teł. 0603/26-94-66
WCIĄGARKO • NACIĄGARKA ręczna, 1500 kg, • 200 zl. Jelenia 
Góra, teł. 075/755-70-59
WCIĄGARKO-NACIĄGARKA ręczna, 1.500 kg, - 200 żł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-70-59
WENTYLACJA, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/355-73-73 
WENTYLATOR średn. 30 cm, okrągłe, silniki hermetyczne (2 szL), 
60 W, 220/380 V, 2850/3450 obr/min (2 szt.), 18 kW. 220 V, wydaj
ność 1080 m3/godz., w cenie 25-165 zł. Leszno, tel. 065/520-79-09

WENTYLATOR DACHOWY 380 V. nowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WENTYLATOR DACHOWY typ WPD 517IM, wydajność 15 m3/s, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
WENTYLATOR PROMIENIOWY 380V, turbinowy, silnik 2.2 kW - 
380 zł oraz ścienny, 380V -120 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY silnik 3 kW, średnica 80 cm, - 500 
zl. Miękinia, tel. 071/317-81-83
WENTYLATOR ŚCIENNY wyciągowo-nadmuchowy, 380 V, • 200 
zł. Wrocław, teł. 071/346-47-80
WENTYLATOR ŚCIENNY w obudowie, średnica 45 cm, 380 V, 2.700 
obr/min, stan b. dobry, - 270 zł. Wrocław, tel. 071/781-64-79 
WENTYLATOR WALCOWY 1-stanowiskowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-10-46
WENTYLATOR WYCIĄGOWY 0.4 kW, 1300 obr/min, • 80 zl. Wro
cław, tel. 071/346-67-65
WENTYLATORY do pieczarkami, od 400 zł, różne wielkości. Wolsz
tyn, tel. 0605/27-01-59
WENTYLATORY do suszami podłogowej, z silnikami - 500 zł/szL 
Wrocław, tel. 0607/71-17-75
WENTYLATORY WYCIĄGOWO-NADMUCHOWE turbinowe, z sil
nikami, o mocy 7,5-10 kW, 4 szL, technicznie sprawne - 800 zł/szl 
Nowa Ruda, tel. 074/872-46-70 do godz. 16 
WĘŻE SPAWALNICZE nowe, 12 m, reduktory, nowe, palnik -150 
zl. Bolków, tel. 075/741-48-65
WIELOPIŁA .samoróbka*, silnik 15 kW, 2 tarcze 600 mm, 3 tarcze 
450 mm, przewód z wtyczką o dł. 15 m, 3 nowe paski klinowe, po
suw ręczny, -1.400 zł. Przemków, tel. 076/831-01-46 
WIELOPIŁA DO DREWNA i trak 2-tarczowy, z regulowanymi posu
wami i zabezpieczeniem przedwodrzutowym, nowe, - 16.000 zł. 
Paczków, tel. 076/840-82-02
WIERTARKA GOMAD wielowrzecionowa, 27'wrzecion, - 5.000 zł. 
Lubań, tel. 0607/07-65-45
WIERTARKA KABLUBOWA 2H135 możliwość wiercenia, gwinto
wania, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-77-05 
WIERTARKA KADŁUBOWA WK-40, stan b. dobry, - 2.000 zł. Oła
wa, tel. 071/301-82-17,341-64-79
WIERTARKA PROMIENIOWA WR 50/2, - 4.500 zł + VAT. Nysa. tel. 
077/433-76-07
WIERTARKA SŁUPOWA WKA-30, • 1.600 zł. Oława. tel. 
071/301-82-17, 341-64-79
WIERTARKA STOŁOWA WS 16, - 1.200 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 imadło mechaniczne, stan b. do
bry, mato używana, -1.000 zł. Krzeszów, tel. 075/742-34-77 
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 cena 600 zł oraz piła do metalu, 
tarcza 400 mm, 2.2 kW • 600 zł. Leszno, tel. 065/520-67-45, 
0607/65-05-78
WIERTARKA STOŁOWA WS-13 i WS-15 - 300 i 500 zł. Mrozów, 
tel. 071/317-07-40
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 ♦ stół, stan b. dobry - 900 zl, szli
fierka 2-tarczowa, 380 V, na postumencie • 500 zł. Oława, tel. 
0603/23-32-76
WIERTARKA STOŁOWA 380 V, - 200 zł. Paczków, tel. 
0608/51-76-42
WIERTARKA STOŁOWA WS15 stan b. dobry - 690 zł, WS15, stan 
bt dobry - 750 zł, WS15, stan b. dobry - 850 zł. Syców, tel. 
062/785-26-38
WIERTARKA STOŁOWA WS 2-biegowa', stan dobry, • 800 zł. Wro
cław, tel. 0502/52-83-15
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA silnik 3-fazowy 1 kW, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/398-77-52
WIERTARKA UDAROWA BOSCH GBH-2 * wiertła i kufer, stan b. 
dobry, cena nowej 970 zł • 380 zł. Głogów, tel. 076/835-69-37, 
0605/43-32-91
WIERTARKI, - 80 zł. Parchów, gm. Chodanów, tel. 0601/87-28-66 
WIERTARKOWKRĘTARKA na akumulator, nowa, reg. obrotów, • 
100 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40̂0606/66-92-29 
WIERTARKOWKRĘTARKA AGOYAMA nowa, akumulatorowa, z 
walizką i dokumentacją, • 100 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
WIERTŁA gwintowniki, narzynki, różne., tel. 074/832-09-73, 
0605/45-53-61
WIERTŁA DO BETONU widiowe, nowe, długie, 450 mm, śreenica 
10-16 mm, w cenie 35 zł/szt. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 ’ 
WIERTŁA DO METALU stożkowe, z płetwą, nowe -15 zł/szt. Wro
daw, tel. 0502/12-55-57
WINDA ZAŁADOWCZA rozkładana, z własnym zasilaniem, • 3.000 
zł. Wrodaw, tel. 0604/40-70-99
WÓZEK z wysysarką oleju, • 2.200 zł. Zielona Góra,, tel. 
068/382-56-31, 0601/21-77-48
WÓZEK MAGAZYNOWY wys. podnoszenia 1.5 m. udźwig 500 kg, 
- 800 zł. Przedborowa, gm. Stoszowice, tel. 074/815-81-10 
WÓZEK NARZĘDZIOWY hydrauliczny, ręczny, - 750 zł. Wrodaw, 
tel. 355-31-12,0605/07-77-88
WÓZEK PALETOWY 2 szt. - 430 zł/szt. Jurków, tel. 076/818-99-53 
WÓZEK PALETOWY elektryczny • 1 500 zl. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
WÓZEK TRANSPORTOWY EXPRESSO prod. niemieckiej, do 
skrzynek i kegów, aluminiowy, pompowane koła, lad. 300 kg, • 600 
zł. Wrodaw, tel. 071/373-16-88
WÓZKI PALETOWE ręczne, udźwig 21, 3 szt. - 550 zł/szl Węgli
niec, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/31-30-37 
WÓZKI STOLARSKIE cena 60 zł/szl Lubań, tel. 0607/07-65-45 
WÓZKI SZYNOWE tartaczne, - 300 zł. Legnica, tel. 0601/21-38-41 
WÓZKI WARSZTATOWE metalowe, duży - 250 zł oraz mały • 150 
zł. Wrodaw, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
WRZECIONA do wiertarki, prod. Gorzów, cena ok. 30 zł/szl Prusi
ce, woj. wrocławskie, tel. 071/312-60-98 
WTRYSKARKA NEGRI BÓSSI V.17-110 FA ślimakowa, po zala
niu, stan dobry, do naprawy sterowania, waga 3700 kg, dł. 5.7 m, -
4.000 zł. Jarodn, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
WTRYSKARKA 100 g - 2.500 zł, 60 g - 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-71-88
WTRYSKARKA FO 200/80 do tworzyw sztucznych, - 8.000 zł. Wro
daw, tel. 071/398-77-52
WTRYSKARKA ŚLIMAKOWA KU ASY  25/32/II objętośą wtrysku 25 
ccm, się zamykająca 32 Mp, tłok ślimakowy fi 32 mm, cakowite za
potrzebowanie mocy 10,6 kW, • 3.500 zł.., tel. 0603/76-55-42 • 
WTRYSKARKA TŁOKOWA WT-20AP wtrysk pionowy, 50 g, -1.300 
zl. Jarodn, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
WTRYSKARKA TŁOKOWA wasnej konstrukcji z mechanizmem 
kdanowym, obj. wtrysku ok. 40 ccm, cakowite zapotrzebowanie mocy 
ok. 10 kW, • 1.500 zł. Wrodaw, tel. 071/354-23-37 
WYCIĄG PYŁU, -1.100 zł. Lubań, tel. 0607/07-65-45 
WYCIĄG PYŁU DO SZLIFIERKI NUA-25 lub podobnej, • 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
WYCIĄG TROCIN • 200 zł, wentylator promieniowy do lakierni, 3-fa
zowy • 300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868̂18-18 
WYCIĄG WIÓRÓW duży, 55 kW, - 5.000 zl. Opatówek, tel. 
062/761-81-40, 0605/31-89-10, woj. kaliskie 
WYKRYWACZ METALI firmy Micronta 4300, tryby pracy VLF, TR1, 
wskaźnik, wbudowany głośnik, wyjśde na słuchawki, • 700 zł. Ja
wor, tel. 0601/55-09-32
WYKRYWACZ METALI .dyskryminacja* na gwarancji, - 400 zł. Ja
wor, tel. 076/870-72-20 po godz. 15,0605/30-62-89 
WYKRYWACZ METALI dyskryminacja, nowy, na gwarancji, • 400 
zł. Jawor, tel. 0605/60-32-89
WYKRYWACZ METALI, - 550 zł. Oława, tęl. 071/313-56-22, 
0609/27-68-99

WYKRYWACZ METALI bez dyskryminacji, 2 wymienne sondy, za
sięg 1,5 m, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
WYPOSAŻENIE CUKIERNI: piec elektryczny, mieszałki, ubijaczki, 
wilk, młynek do maku, dzielarka, stoły, wagi, zamrażarki, ceny od 
600 zł/szt. Iłowa, tel. 068/377-46-38 
WYRÓWNIARKA stara, do 4.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-16-63 
WYRÓWNIARKA L-400, • 2.500 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
WYRÓWNIARKA ZNIN 60’, 4-noźowa, hamulec, dł. stołu 2.5 m. - 
3.600 zł. Lubań, tel. 0607/07-65-45
WYRÓWNIARKA SW 40 dł. 180 cm, - 3.500 zł. Zieleniec, gm. Po
kój, tel. 077/469-31-59
WYRÓWNIARKO - PILARKA szer. strugania 255 mm, stan b. do
bry. • 750 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-95-21 
WYSYSARKA OLEJOWA, - 1.200 zł. Węgliniec, woj. jeleniogór
skie, tel. 0606/31-30-37
WYTACZARKA DO BĘBNÓW TO 161S, 1985 r. do samochodów 
ciężarowych i dostawczych, oryginalna, fabryczna, z posuwem me
chanicznym, 2-biegowa, mało używana, prod. polskiej. Konotop, tel. 
068/352-44-64, 068/352-44-54
WYTŁACZARKA, 1995 r. do tworzyw sztucznych, 2T14/8m, prod. 
Metalchem Gliwice, stan b. dobry, -150.000 zł * VAT. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-17, 071/315-94-98
WYTŁACZARKA 1998 r. 2T14/8m, stan b. dobry, • 150.000 zł ♦ 
VAT. Twardogóra, tel. 071/315-82-17,071/315-94-98 
WYTŁACZARKA POWLEKARKA, 1994 r. grub. ślimaka fi 80. mato 
używana, • 22.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-28 
WYTWORNICA PARY WW10 wydajność 180 kg/godẑ , nie używa
na, -12.000 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-42-50,0607/67-20-20 
WYWAŻARKA DO KÓŁ SFM-BREV HOFMANN « montażownica, 
prod. szwajcarsko-niemieckiej, stan dobry, • 6.000 zł. Rudna, tel. 
0606/50-83-95
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII 37 kW, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/315-37-26, 0503/98-58-04
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 380 V, 900 obr./mip, 
wartość 200 zł - na silnik 3-4 kW, 380 V, 1400 obr./min. Wrodaw, tel. 
071/346-47-80
ZAMIENIĘ WYKRYWACZ METALI Minelap XS PRO, z dyskrymi
nacją kolorów, gwarancja, instrukcja • na komputer PC Pentium III 
700 lub 750. Kamienna Góra, tel. 075/746-19-78 
ZAMIENIĘ WYKRYWACZ METALI MINELAT XS PRO z rozróżnia
niem koloru, dodatkowa ochrona na cewkę, torba, zasilanie akumu
latorowe, bateria na gwarancji, instrukcja w j. polskim, rachunek, •
2.450 zl, na komputer Pentium 700 lub 750. Kamienna Góra, tel. 
075/746-19-78
ZAOKRĄGLARKA PIEKARNICZA stożkowa, do bułek i chleba, 
rogalikarka, • 4.200 zł. Wałbrzych, tel. 0602/12-98-68 
ZBIORNIK na sprężone powietrze, 14 m3, - 6.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0605/24-58-22
ZBIORNIK na sprężone powietrze, 4000 I, • 5.000 zł. Opatówek, 
tel. 062/761-81-40, 0605/31-89-10
ZBIORNIK CIŚNIENIOWY z kompresorem, 4 m3, • 3.000 zł. Wro
daw, tel. 071/352-96-90
ZESTAW SPAWALNICZY gazowy, z palnikiem do cięda • 400 zł, 
lub zamienię na silnik do Jeepa. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-80-16
ZESTAW STOLARSKI piła, heblarka, grubośdówka, frezarka • 500 
zł.., tel. 075/761-32-40 wieczorem, 0603/53-42-16 
ZGRZEWARKA do napraw karoserii samochodowych, przebide do 
3 mm -1.000 zł/szt. Siechnice, tel. 071/789-17-87 po godz. 20 
ZGRZEWARKA DO BLACHY stan b. dobry. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0501/10-98-53
ZGRZEWARKA IMPULSOWA do folii, elektroniczna, wyłącznik cza
sowy, wygodny stół, stan b. dobry, faktura VAT, -1.500 zł netto. Wro
cław, tel. 071/326-08-63,0602/15-39-49 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA grubość zgrzewu 2 x 4 mm. - 2.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/30-14-57 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA ZPF-40 C, - 7.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-49-51
ZGRZEWARKA PUNKTOWA zgrzewanie prętów, do fi 5, - 3.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/325-40-73
ZGRZEWARKA PUNKTOWA 12 kVA, docisk mechaniczny, gr. zgrze
wania 3+3, na gwarancji, : 3.500 zl ♦ VAT. Zawonia, tel. 
071/312-81-27, 0601/76-35-64
ZGRZEWARKA PUNKTOWA 6 kVA, docisk pneumatyczny, płynna 
reg. mocy, grubość zgrzewanych blach 2+2, na gwarancji, • 4.400 zł 
+ VAT. Zawonia, tel. 071/312-81-27, 0601/76-35-64 
ZGRZEWARKI I SPAWARKI firmy Herz, do obróbki wykładzin 
sztucznych, nowe -10.000 zl/kpł. Wrocław, tel. 0602/37-61-83 
ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY dekarsko - stolarski, pistolet do kle
ju i impregnowania - w cenie od 600 zł. Wrodaw, tel. 0603/84-78-77

MATERIAŁY I SPRZĘT

BUDOWLANY
O „A MOŻE DACH Z BLACHY?” Importer oferuje bla

chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. U 
nas skompletujecie cały dachi Raty! Wycena i obmiar 
gratis. Autoryzowani wykonawcy. „GRAD” Im- 
port-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągowska 76, 
tel. 071/354-11-89,0603/67-20-85 80012181 

O „AMA-BALEX” producent blachodachówki i blachy 
trapezowej. Teraz raty!. Długołękami. Wrocławska 42, 
tel. 071/315-16-11 01029251

"DOMINO"
BRAM Y G ARAŻOW E od 648 zł*
BR AM Y W JAZDOW E od 928 zł*
ROLETY od 215zVm‘*

Wrocław, ul Stoczniowa 12 *ceny netto
te/fafax 071/328-82-88
tel. kom. 0-609 200 894 OP012368

O „BLACHY PRUSZYŃSKI” • PRODUCENT BLACHO
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kol.), 
mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 15 lat 
gwarancji. Blachy trapezowe T:6,8,18,20,35,45,55,135, 
od lipca T50 i T60 - ocynkowane, alucynkowe, powl. 
poliestrem, 25 kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki 
do 6 m. Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. 
• korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 
48, tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028381 

O „BOCARIS" CENTRUM DACHOWE: blachodachów- 
ka powlekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez alucynk 
od 17 zł/m2 krycia brutto. Cięta na wymiar, produkcji 
firm Rautaruukki, Quamac, Borga. Dachówki cemen
towe IBF, Braas, Euronit; ceramiczne Ruppceramika, 
Wiekor, Pfleiderer, Creaton. Karplówka 380x180x14, 
I gat. -1 zł/szt. brutto. 50 lat gwar.pisemnej. Mat. ocie- 
pieniowe, łaty, 55-200 Oława, Godzikowice 132 (te
ren Polmozbytu), tel. 071/313-59-69 01023801 

O „DACHY Z BLACHY" : blachy trapezowe cięte na 
wymiar do 11 m (T-6, T-8, T-14, T*16, T-18, T-20, T-35, 
T-45, T-55, T-135), ocynkowane • 11.70 zł/m.bM 
alu-cynk. -15.80 zł/m2 kraycia, powlekane • 21 zł/m2

krycia; podane ceny są cenami brutto, z VAT-em. 
Również akcesora dachowe, rynny, ocieplenia, ob
róbki nietypowe. Marek Olichwer, Marcinkowice koło 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 01032781

O „DACHY Z BLACHY" • CENTRUM DACHOWE : bla
cho dachówka docięta na wymiar, 4 powłoki, 18 kolo
rów, powlekana -19.50 zł/m2 brutto; powl. matowe -
21.00 zł/m2 brutto; plastizol - 25.50 zł/m2 brutto. Okna 
dachowe, wyłazy, łaty 2x6 m, 3x5 m, 6x4 m, kontrtaty, 
rynny ocynkowane, PCV, powlekane miedzią, wełna 
mineralna, np. 15 cm - 8 zł/m2. Transp. gratis, raty, 
doradztwo, Marek Olichwer, Marcinkowice koło Oła
wy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14,0604/25-35-44 
01032771

O ATRAKCYJNA OKAZJA BLACHY PRUSZYŃSKI - pro
ducent blachodachówki i blach trapezowych oferu
je: trapez T-35, grub. 0.5 mm, dług. 6.40 m, 50.53 m2 
krycia • 1.100 zł brutto. Bielany Wrocławskie, ul. Wro
cławska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01032741

AGREGAT TYNKARSKI G4 kompletny, stan b. dobry, - 9.500 zł.
Chojnów, tel. 076/818-67-29, 0604/29-71-76

TARTAK CHOJNO  
"SOMAPOL" 

tel. 065/545-14-20

• 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 DP012441
AGREGAT TYNKARSKI MTEC stan b. dobry, - 8.000 zł. Żórawina, 
tel. 0608/45-06-85
AGREGAT TYNKARSKI DUO-MIX, 1993 r. przystawka do pracy z 
silomatem, możliwość sprowadzenia silomatu, kompletny, - 9.500 
zł. Chojnów, teł. 076/818-67-29, 0604/29-71-76 
AGREGAT TYNKARSKI ATWG-5,1998 r. stan b. dobry, - 8.500 zł 
+ VAT. Wrodaw, teł. 0605/74-64-98
AGREGATY MALARSKIE Adal, fabrycznie nowy • 5000 zł, Adal, 
używany, 100 mtg - 4000 zł. Głogów, tel. 076/835-20-20 
AUTOMAT STERUJĄCY DO BRAM GARAŻOWYCH uchylnych, 
podnoszonych i segmentowych - 550 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-57-61 - .
BARAK BUDOWLANO-TURYSTYCZNY wym. 3 x 8 m, obity bla
chą, wyposażony, stan dobry, ustawiony koło Wolsztyna, • 1.100 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/15-66-90 ^
BARAK BUDOWLANY blaszany, dobrze zabezpieczony, - 800 zł. 
Głogów, tel. 0601/06-09-68
BARAK BUDOWLANY stan dobry, • 600 zł. Kamieniec Wrodaw- 
ski, tel. 071/321-25-98
BARAK BUDOWLANY wym. 6 x 2.20 m, zadbany, nadaje się na 
altanę, -1.500 zł. Krosnowice, tel. 074/868-54-74 
BARAK BUDOWLANY konstrukcja stalowa, t 800 zł. Wrodaw, tel. 
0502/03-64-78
BARAK BUDOWLANY, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/789-61-01, 
0603/92-84-14
BARAK BUDOWLANY metalowy, na kołach, - 2.200 zł. Wrodaw, 
tel. 071/316-59-42 po 19
BARAK BUDOWLANY 2,5 x 5,5 m, ocieplony, insi elektr., po re
monde, -4.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-87-40 
BARAK BUDOWLANY stan dobry, - 1.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-81-25 do godz. 15
BARAKOWÓZ drewniany, konstrukcji metalowej, na płozach, wym. 
6.0x2.3 m, stan b. dobry, ustawiony w Brennie. Brenno, gm. Wije
wo, tel. 0601/57-87-02
BARAKOWÓZ z inst. elektryczną, dł. 7.10 m, stan dobry, - 2.600 zł. 
Wrodaw, tel. 071/34VI3-90
BELKI STROPOWE strunobetonowe, 9 szl, L 9 m - 500 zł/szt. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-25-37
BELKI STROPOWE strunobetonowe, 9 szt., I - 9 m - 500 zł/szl
Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37
BELKI STROPOWE z rozbiórki • 300 zł/m3. Wojcieszów, tel.
075/751-22-44
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zł, B20 -195 zł. Wrocław, tel. 
071/353-59-79
BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.8 zł/szt. Leszno, 
tel. 065/529-61
BETON KOMÓRKOWY 24 x 24 x 59, biały, 500 szl, pozostałość z 
budowy • 4.50 zł/szt. Wisznia Mała, woj. wrocławskie, tel. 
0601/74-68-28
BETON TOWAROWY -190 zł, stropy Teriwa - 30 zl/m2 i inne prefa
brykaty. Oława, tel. 071/313-31-67, 0607/81-67-70 
BETONIARKA 2501, silnik 1.5 kW, 380 V -1100 zł oraz słupy beto
nowe, energetyczne, 2 śzt. - 400 zł. Gośdszów, tel. 075/736-74-69 
BETONIARKA 801, z silnikiem • 530 zł, 701, bez silnika • 370 zł. 
Jurków, tel. 076/818-99-53
BETONIARKA stan b. dobry, pojemność 1501, • 1.000 zł. Kłodzko, 
teł. 074/867-72-25
BETONIARKA 220 V, 50-801, nowe łożysko, stan dobry, • 500 zł. 
Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 0600/38-58-99 
BETONIARKA BEW, 1501, stan b. dobry, po remonde, silnik 3-fa- 
zowy, na kołach ogumionych, 560 x 15 cm, -1.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-36-43
BETONIARKA 1401,220 V. prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 850 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
BETONIARKA poj. 2501, - 750 zi. Oława, tel. 071/313-68J8 
BETONIARKA 150L 380V. cichobieżna, stan b. dobry, - 900 zl. Piotr
kowice, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01 -80 wieczorem
BETONIARKA poj. 1401, stan b. dobry, - 750 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-67-21, 0604/72-56-29
BETONIARKA 150 I, technicznie sprawna, - 700 zł. Wrodaw, tel. 
071/354-26-89

BETONIARKA 70 I, stan b. dobry, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/346-41-59, 334-65-41
BETONIARKA 2501,380 V, na kołach, przewód 30 m.b., stan do
bry, Wysoki Kościół k. Trzebnicy, - 900 zł. Wrocław, teł. 071/328-20-02 
BETONIARKA BWE 150,1997 r. 220 V, -1.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/351-14-23
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość 1mm, w arkuszach, 
120m2, - 2.000 zł. Brzeg. tel. 0502/29-21-46 
BLACHA kwasoodpoma -12 zł/kg. Mardszów, tel. 075/741-02-28 
BLACHA nierdzewna H-17, wym. 1000 x 2000 x 1 mm, 14 ąrkuszy 
-135 zł/arkusz. Opole, tel. 077/469-26-99 
BLACHA szer. 32 mm - 70 gr/kg. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-44-95 
BLACHA stalowa, wym. 35 x 3 m - 1 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
O BLACHA ALUMINIOWA trapezowa, z demontażu, dłu

gość 3 m, 6 m -12 zł/m2, przewód elektryczny 2 x 2,5, 
okrągły, z demontażu, wentylatory wyciągowe, da
chowe, z demontażu, lampy antywybuchowe., tel. 
062/785-65-75 81012611 

BLACHA ALUMINIOWA grubość 2 mm, wym. 1400x2000 mm, 41 
arkuszy, cena - 90 zł/arkusz. Głogów, tel. 0502/62-85-70 
BLACHA ALUMINIOWA 2 x 1 m, gr. 2 mm, nowa, 30 szl -130 
zł/szt. Prudnik, tel. 0604/63-59-38
BLACHA ALUMINIOWA 200 x 100 x 0.3 cm. Wrocław, tel. 
0607/11-34-93 wieczorem
BLACHA CYNKOWA falista, 2x1 m, 100 arkuszy, • 70 zł/arkusz. 
Wrodaw, tel. 071/328-77-42 wieczorem 
BUCHA CZARNA 200x100 cm, grubość 2 mm - 55 zł, 300x150 
cm, grubość 3 mm • 140 zł oraz Macha trapezowa, 300x150 cm, 
grubość 6 mm - 240 zł. Lubin, tel. 0604/80-56-74 
BLACHA CZARNA bednarka, w kręgu, szer. 32 mm, gr. 2 mm - 70 
. gr/kg. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-44-95 
BLACHA CZARNA z demontażu, .3*. ,4', .5*, wym. 1.20x3 m - 60 
gr/kg. Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 0601/37-67-67 
BLACHA OCYNKOWANA • 21 zł/arkusz, rynna, śr. 150-5 zl/mb, 
rynna, śr. 120 - 4.50 zl/mb i inne. Marcinkowice, tel. 071/302-84-57 
BLACHA TRAPEZOWA BLACHODACHÓWKA firmy Lindab, Rau
taruukki i Włastal - od 22 zł/m2, oraz akcesoria btadiowe. Dzierżo
niów, tel. 074/832-19-82
BLACHODACHÓWKA szwedzka, oryginalna - 20 zl/m2. Dzierżo
niów, tel. 0603/07-10-54
O BLACHY TRAPEZOWE ocynk, krycie 0.81 m, 2 m -

23.00 zł/szi, 3 m - 34.50 zł/szt, 6 m - 69 zł/szt.; 
alu-cynk, krycie 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt., 3 m - 46.50 
zł/szL, 5 m - 77.00 zł/szt, 6 m • 93.00 zł/szt. Docinamy 
blachy na wymiar do 11 m. Raty, rabaty, transport 
Marek Olichwer, Marcinkowice koło Oławy, ul. Sło
wiańska 6, tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
01032791

O BLOCZKI BETONOWE wym. 12 x 24 x 38 -16 zł/szt, 
pustaki żelbetonowe, 24 x 24 x 38 cm -1.8 zł/szt, 12 
x 24 x 38 -1 zł/szt., możliwość transportu i rozładun
ku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 84017921 

BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm • 1.90 zł/szt. Bolesławiec, 
tel. 075/734-58-32, 0502/29-89-95
BLOCZKI BETONOWE M-16,12x 24x 38 - 1.49 zł/szl Chojnów, 
tel. 0603/48-30-94
BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm, cena 1.55 zł/szl Chojnów, 
tel. 076/817-74-76, 0607/34-31-28
BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm, cena 1.70 zł/szl Osetno, 
tel. 065/544-44-35
BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm • 1.60 zł/szl Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 075/736-95-74, 0602/87-83-91 
BOAZERIA SOSNOWA od 18 zł/m2; deska podłogowa od 36 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 071/336-24-59
BOAZERIA ŚWIERKOWA - 17 zł/m2. Wojcieszyce, tel. 
075/755-29-39"
BOAZERIA ŚWIERKOWA -17 zł/m2, listwy wykończeniowe, tralki i 
słupy schodowe, kamisze drewniane, produkcja, sprzedaż. Wojcie- 
szyce 133A, woj. jeleniogórskie, tel. 075/755-29-39 
BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub dwuskrzydłowa - 700 zł/szl 
Jaźwina, gm. Łagiewniki, tel, 071/393-80-47 
BRAMA GARAŻOWA 5x2.1 m, nowa • 4.900 zł, automat do bram,' 
3 piloty - 850 zł (możliwy montaż). Niemodlin, tel. 077/460-60-60, 
0601/55-60-60
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, 3x3 m, nowa, • 3.900 zł. 
Niemodlin, tel. 077/460-60-60,0601/55-60-60

P W C f e l
-ELEWACr JNE -WEWNŁTRZNŁ \  
-POPBITKOWE -DRUKOWANE
b a s M i f c u  m
BRAMA PRZEMYSŁOWA uchylna, ocynkowana, 3.0x2.7 m, 2 sztu
ki, -1.700 zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 076/844-81-73 
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, wym. 3 x 3 m, nowa, biała, 
aprobata techn. I.T.B., grub. 40 mm, możliwe inne wymiary, -4.100 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-47,0601/89-32-39 
BRAMA WJAZDOWA 2-skrzydlowa, kuta, - 950 zł. Radwanice, tel. 
0601/83-46-96, 071/311-73-17
O BRAMY GARAŻOWE uchylne od 648 zł, segmento

we od 1.920 zł, wjazdowe od 982 zł.Tolety od 215 
zł/m2. Fachowy pomiar, montaż, gwarancja. Ceny 
netto. Serdecznie zapraszamy. „DOMINO”, Wrocław, 
ul. Stoczniowa 12, w godz. 8-18, tel. 071/328-82-88 
(fax), 0609/20-08-94 01032291 

O BRAMY GARAŻOWE rzemysłowe, ogrodzeniowe, au
tomatyka, okna, drzwi, rolety, roletki, żaluzje • kom
pleksowe zamówienia gwarantują najkorzystniejszą 
cenę w mieście; nasza firma została wyróżniona przez 
czytelników „Gazety Wyborczej”. FIRMA „OLAF”, 
Wrocław, tel. 071/332-32-67, 0602/77-79-43 
01030361

BRAMY GARAŻOWE 2-skrzydtowe - 600 zł/szl oraz ogrodzenia i 
bramy przesuwne • od 80 zł/przęsło, od 600 zł/bramę. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0603/27-34-03
CEGŁA CERAMICZNA Poroterm-Wienenberger (pióro ♦ wpust), 
szerokość 36.5 cm, 600 sztuk, na paletach, w folii, nowe • 5.20 zł/szl 
Wrodaw, tel. 784-83-57
CEGŁA DZIURAWKA nowa, czerwona - cena 0,40 zł/szl Pobiel, 
gm. Wąsosz, tel. 0605/29-23-14
CEGŁA KLINKIEROWA - 0.8 zł/szt. Wrodaw, teł. 071/336-24-54, 
0605/33-11-71 ,
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, 1.000 szL - 25 gr/szl Na- 
dolice Wielkie, tel. 071/318-99-69
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, ok. 35 tys. szt. • 20 gr/szL ~ 
Wrodaw, tel. 071/352-96-90
CEGŁA ROZBIÓRKOWA pełna • 0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/354-31-62
CEGŁA SITOWA prod. niemieckiej, wym. 36 x 24 x 14 cm, z piórow- 
pustem - 2,15 zł/szl Nysa, tel. 077/433-07-23,0606/75-18-94 
CEGŁA SZAMOTOWA z rozbiórki. 5000 szl - 0.3 zł/szl Żagań, tel. 
'0503/04-88-97.
CEGŁA SZAMOTOWA - 1.1 zł/szt. Żary, tel. 068/374-05-20, 
0608/38-76-57

REMONTY SILNIKÓW DO ZAGĘSZCZAREK
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inne
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL. OP010746
[W-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, teł/fax 071/37-37-470,0601-55-47-671
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AUTOMATYKA BRAM ; 
PRODUKCJA 1 MONTAŻ I BCTOn HOmÓRKOlUU H O R M A N N
Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, *  
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szl

"PREFBET” MILICZ

TBRI1SP0RT Z HDS °P01M09
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

Bramy garażowe i drzwi stalowe
Zniżki dla instalatorów 

A STE L S.C., te l./ffax 07 4 /85 3  9 4  08
Wrocław, ul. Karmelkowa 41 

tel. 364 38 00 w. 316

PRODUCENT
A M A -B A L E X  IDŁUGOŁĘKA K. WROCŁAWIA 

ul. Wrocławska 42 tel. 071/3151611

l m A a Ł E X
WROCŁAW ul.Kurkowa 25, tel.071/328 7317, 
ul.Karmelkowa 29-41 tel.071/ 364 38 00 w.314,315 
LEGNICA ul.Rataja 26 tel.076/862 37 31 
LESZNO ul.Estkowskiego 30 tel.065/ 526 80 27 

PYTAJ O NAJBLIŻSZEGO DOSTAWCĘ

CZĘŚCI DO BETONIAREK 150 I, zębatka napędowa, 15 zębów, 
talerz zębaty do przechyłu kosza mieszającego, 40 zębów • 40 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/355-97-32 po godz. 17 
DACHÓWKA CEMENTOWA 4-letnia -v 60 gr/szL Oleśnica, tel. 
0601/58-81-46
DACHÓWKA CEMENTOWA, 1995 r. 3.000 szt, 180 m2 -18 gr/szL 
Goczałków, gm. Strzegom, tel. 074/855-95-78 
DACHÓWKA CERAMICZNA, karpiówka, prod. niemieckiej, den
ka, z rozbiórki, duża ilość, stan b. dobry • 0.30 zl/szt. Gozdnica, tel! 
068/360-15-41
DACHÓWKA CERAMICZNA karpiówka, 6.000szt, miedziana • 1.33 
zł/s zt Radwanice, tel. 071/311-71-38 
DACHÓWKA CERAMICZNA średzka falista, rustykalna, 15 m2, 
nowa • 2,50 zł/m2. Wrocław, teł. 0601/55-11-93

nym, nie używane, częściowo oszklone, wym. otworu 267x237 (H); 
(wys. okna 150 cm, szer. drzwi 90 cm), 3 szt. - 200 zl/szt, całość - 
600 zł., tel. 077/404-61-61 (k00090)
DRZWI BALKONOWE plastikowe, białe, prawe, wymiary 210 x 80 
cm. - 600 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-58-32,0502/29-89-95 
DRZWI BALKONOWE plastikowe, 2 sztuki, 1-skrzydłowe, 215 x 86 
cm • 400 zł, 2-skrzydłowe, 200 x 130 cm - 450 zł. Piekary, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77,0604/42-70-15 
DRZWI GARAŻOWE amerykańskie, segmentowe, białe i brązowe, 
szer. 2.44 m, wys. 2.13 m, -1.600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-07 
DRZWI ŁAZIENKOWE lewe 70', 1 szt, drzwi do łazienki, malowa
ne, 2 szt Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub wie
czorem
DRZWI POKOJOWE 70 x 220 cm, oszklone - 60 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22

wymiennych, • 7.000 zł. Chocianowice, tel. 077/413-26-28, 
0049/17-09-81-82-60
GRZEJNIKI nowe, od 200 zł. Oława, tel. 071/303-34-91 
GRZEJNIKI ALUMINIOWE 150 żeberek, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
781-45-66
GRZEJNIKI BRUGMAN 70 x 60 - 150 zł. Sobótka, tel. 
0603/52-06-76
GRZEJNIKI MIEDZIANE rurki miedziane, 12 żeberek, 2 szt, połą
czone, wys. 52 cm, dł. 73 cm, komplet, • 110 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
GRZEJNIKI PANELOWE CO, wym. 45 x 60 cmL50 x 50 cm - 50 
zł/szt, 2 szt. o wym. 50 x 90 cm - 100 zł/szt Sobótka, tel. 
071/370-54-58, 0605/95-95-18
GRZEJNIKI PURMO typ 21 h, wym. 1.2x0.5 m (4 szt). 0.9x1 m (6 
szt), 0.4x0.4 m (2 szt) oraz pojedyncze typu 11h 2x0.45 m, 1.4x0.3 
m 3 szt), 1.2x0.3 m (3 szt.), 0.8x0.6 m (4 szt), - 3.500 zi. Radwani
ce, tel. 071/311-70-83 ‘
GRZEJNIKI ROZBIÓRKOWE szer. 60 cm, 100 żeberek, - 500 zl. 
Brzeg, tel. 077/416-79-83
GRZEJNIKI ŻELIWNE nowe, 60 szt • 5 zl/szt Kamieniec Wrocław
ski, gm. Czernica, tel. 071/318-50-35 
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żeberko. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 żeberek, wys. 60 cm, nie używane - 3 
zl/żeberko. Ostrów Wlkp., tel. 0607/44-52-32 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt. cena 5 zł/żeberko. Trzebnica, tel. 
071/312-17-19 wieczorem, 0603/95-52-09 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17-żeberkowy - 200 zl. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE do c.o., .60’, 70 szt - 7 zł/szt Wrocław, tel. 
071/364-89-89
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm - 3.50 zl/żeberko. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
O HALA szer. 12 m, długość dowolna, ściany I dach z 

blachy aluminiowej, ocieplonej wełną mineralną, cena 
70 zł/m2., tel. 062/785-65-75 81011991 

KABEL ELEKTRYCZNY miedziany, aluminiowy, różnego rodzaju, 
1,2,3 i 4 -Żyłowy - od 0.50 do 1.30 zł/m. Kłodzko, tel. 074/867-38-40 
KABEL ELEKTRYCZNY 3 x 2.5 -1.30 zł/m, 3 x 1.5 -1 zł/m. Sobót
ka, tel. 0604/40-19-54
KABEL ELEKTRYCZNY 4 x 25, miedziany, potrójna izolacja, dł. 60 
m -11 zł/m. Włoszakowice, tel. 0608/48-27-42 
KABEL ELEKTRYCZNY 4-żyłowy, linka miedziana w osłonie gu
mowej, do zasilania, na budowę, 68 m, - 240 zł. Wrocław, teł. 
071/352-41-84
KABEL ELEKTRYCZNY 3x1.5, igielitowy, potrójnie izolowany - 2.5
zł/m.b. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
KABEL ELEKTRYCZNY 5x0.75 • 1.8 zł/m.b. Wrocław, tel.
0502/12-55-57
KABEL ELEKTRYCZNY w gumie, 4x6 mm2, do zasilania budowy, 
betoniarki, 85 m, • 700 zł. Wrocław, tel. 0608/10-75-47 
KABEL TELEFONICZNY 4x0.12 - 1.2 zł/m.b. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
KAMIEŃ POLNY ok. 201 • 30 zł/t Dobroszyce, tei. 071/314-15-85
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KLEJ I TRANSPORT GRATIS
DACHÓWKA HOLENDERKA 2000 szt • 0.30 z/szt Jedlina Zdrój, 
tel. 074/880-53-69 po godz. 18
DACHÓWKA KARPIÓWKA poniemiecka - 0.30 zl/szt Piechowice, 
ul. Świerczewskiego 6/4
DACHÓWKA KARPIÓWKA • 30 gr/szt. Ślizów, tel. 062/786-98-10 
DACHÓWKA KARPIÓWKA • 0.85 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54, 0605/33-11-71
DACHÓWKA KLINKIEROWA karpiówka, z rozbiórki, brązowa, stan 
b. dobry, 18.000 szt • 0.40 zł/szt Legnica, tel. 076/850-61-63 wie
czorem. 076/862-01-72 do godz. 14 
DACHÓWKA MNICH-MNISZKA nowa, 4500 szL. 110 m2 ♦ 70 
gŃsiorów, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0501/55-96-51 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA 5500 szl • 0.35 zl/szt Legnica, tel. 
076/856-24-84 po godz. 18
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA cena 20 gr/szt Wojcieszów, tel. 
075/751-22-44

T A R ^ T A K  I
•  WIĘŹBY DACHOWE • §  
jj DREWNO BUDOWLANE •

Siedlec Trzebnicki, tel. 071/398-76-13

O DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 
OSB, sklejki, boazerią, podbiciówka, łaty, krawędzia- 
ki, wełna mineralna, kleje, siatka (1.50 zł/m2), tarcica 
sucha nieobrzynana. S.H. „DREWMAT”, Wrocław, ul. 
Tęczowa 79/81, teL/fac 071/342-38-86 01031051 

DESKI oraz laty, 3x5x3 cm -490 zl/m3. Raszówka, tel. 076/844-81-73 
DESKI DĘBOWE gr. 5 cm, 1 m3,10 lat sezonowane, - 900 zł. Dzier
żoniów, tel. 0601/33-89-72
DESKI SOSNOWE, JESIONOWE CZEREŚNIOWE suche, cena od 
900 zł/m3. Świerzów, gm. Prusice, tel. 0607/30-64-25 
DRABINA ALUMINIOWA 3-elementowa, rozkładana, maks. dł. 7.1 
m, fabrycznie nowa, - 550 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72, 
0605/95-17-36
DRABINA ROZSUWANA 12 m, na kołach, możliwość holowania 
samochodem, stan b. dobry, -1.500 zl. Wrodaw, tel. 071/396-35-09 
DRABINKA ALUMINIOWA składana, malarska, po 6 szczebli na 
stronę -135 zł. Wrodaw, tel. 071/322-21-13 
DREWNO BRZOZOWE tartaczne, 35 m3, -150 zł /m3. Sierpnica, 
gm. Głuszyca, tel. 074/845-68-69
DREWNO BUDOWLANE czerwona sosna, 15 m3 - 700 zł/m3. Wro
daw, tel. 0600/31-99-60
DREWNO DĘBOWE dłużyca, 4,5 m3, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/817-35-91
DRUT KOLCZASTY 200 mb, ocynkowany. Lubin, tel. 076/847-20-86 
DRUT KOLCZASTY 65 kg - 200 zl. Świątniki, gm. Trzebnica, lei. 
071/387-01-40 rano lub wieczorem
DRUT OCYNKOWANY stalowy, fi 2. ok. 1500 kg - 0,80 z/kg. Ra
wicz, (eł. 065/545-47-52
DRZWI płytowe z futrynami metalowymi -120 zl/szt. oraz parkiet 
dębowy, ponad 30 m2 - 50 zt/m2. Szczytna, tel. 074/868-34-60, 
0601/47-81-85
DRZWI sosnowe, wewnętrzne, wym. 80 x 200 cm, używane, oszklo
ne do połowy, -180 zł. Wrodaw, tel. 0603/61-12-48 
DRZWI KOMANDOR 3-częśdowe, przesuwane, jedna część z lu
strem, białe, 250 x 83 cm, listwy - 600 zl. Wrodaw, tel. 071/348-22-35 
po godz. 15
DRZWI ALUMINIOWE 2-skrzydłowe, z bocznymi doświetleniami, 
wzmocnione, z podziałem skośnym, szyba lustrzana, nie używane, 
szer. 2.6 x 2.15 m, • 5.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-42-50 
DRZWI ALUMINIOWE wejśdowe, - 600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-04-88
DRZWI ALUMINIOWE wym. 205 x 150 cm, z demontażu, - 350 zl. 
Wrodaw, tel. 071/325-23-34
DRZWI BALKONOWE, skrzynkowe, drewniane z oknem dwudziel-
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tel. 071/351-87-13; 0-607 243 766

DRZWI POKOJOWE 3 sztuki -120 zł, łazienkowe - 40 zł, kuchenne
• 40 z>. Wrodaw, tel. 071/373-88-47
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wrodaw, tel.
0501/81-36-18
DRZWI TARASOWE DĘBOWE przeszklone szybkami. 230 x 160 - 
2.500 zł. Wrodaw. tel. 071/345-52-17 
DRZWI WEJŚCIOWE nowe, palisander, sosnowe, szer. 90 cm, wys. 
209 cm, rzeźbione -1.400 zl. Henryków, tel. 074/810-51-81 
DRZWI WEJŚCIOWE 205 x 100 cm - 420 zl, drzwi balkonowe 225 
x 100 cm • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-22-44,0601/34-06-21 
DRZWI WEJŚCIOWE dębowe, wym. 100 x 200 cm, kompletne • 
1.800 zł. Wrodaw, tel. 0603/61-12-48 
DRZWI WEWNĘTRZNE z metalowymi futrynami, pełne, 80 cm, pra
we, 70 cm lewe, po 2 szt Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 
rano lub wieczorem
DRZWI WEWNĘTRZNE sosnowe, wym. 80 x 200 cm, używane, do 
połowy przeszklone -180 zł. Wrocław, tel. 0603/61-12-48 
O DRZWI ZEWNĘTRZNE wejściowe, aluminiowo-plasti- 

kowe, białe i brązowe, prod. niemieckiej, różne wzo
ry. Oława, tel. 071/313-01-02, 0502/31-62-09 
02026321

DŹWIG BUDOWLANY przyścienny, kpi., sprawny, - 450 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-48-95
ELEMENTY BETONOWE w kształcie litery .L*, 50 x 50 x 20 cm, 
większa ilość - 4 zł/szt. Wrodaw, tel. 0503/93-44-13 
ELEMENTY DO BUDOWY WIAT: przęsła, kratownice ze stopami, 
wymiary 5500 x 800 x 100, ceownik hutniczy (waga 183 kg 1 przę
sło) • 0.9 zł/kg. Gniechowice, tel. 071/316-87-87 
ETERNIT nowy, drobnofalisty, wymiary 124 x 113 on -12.5 zł/szt 
Kostomłoty, tel. 0609/16-48-59
ETERNIT używany, 200 szt, 120 x 100 cm, stan dobry - 7 zł. Namy
słów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15
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ETERNIT z rozbiórki, na dach, 200-300 m2 • 4 zl/m2. Wrocław, lei. 
071/352-36-57
FARBA EMALIA chlorokauczukowa, zielona, pojemnik 12 litrów, 4
szt. - 80 zł, farba Hmmeritte, przeciwko korozji, zielona, pojemniki
2.5 litrowe, 4 szL -150 zł. Lubin, tel. 076/749-01 -26
FOLIA IZOLACYJNA do fundamentów, Delta, 40 mb x 1 m wys. •
260 zł. Chojnów, tel. 0606/25-28-07
FORMA DO PRODUKCJI PUSTAKÓW 0Z3 stropowych, 5 szl. *
forma do belek stropowych, dł. 6 m, - 500 zł. Nowa Ruda, tel.
074/873-33-65
FORMA DO PRODUKCJI kostek ulicznych typu .puzzle* • 1.000 zi. 
Wrodaw, tel. 0601/89-29-34
FORMY DO PRODUKCJI OGRODZEŃ betonowych, 16 szt, beto
niarka 2501, wibrator, 300 palet -14.000 zł. Ligota Trzebnicka, teł. 
0604/68-85-00
FREZARKA DO ASFALTU MARKS rok prod. 1988, szer. frezu 50 
cm, prowadzana, samojezdna, masa cakowita 855 kg, silnik Hatz 
diesel, masa podgrzewana gazem, -12.500 zł + VAT lub wynajmę. 
Gogów, tel. 076/834-98-33, 076/833-91-43, 0503/00-43-80 
FREZARKA DO ASFALTU, 1985 r., diesel samojezdna, kpi. noży
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Teren ArchMoi tel. (071) 781 8122 
Zielona Córa ul. Zacisze 16 

tel. (068) 45137 44
Opole ul. Pancerna 4
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PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH965

KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na hale, magazyny, wiaty
PPU "KOM" OP010771 

tel. 076/862-84-60, fax 076/857-00-22

stan b. dobry, - 30.000 zł netto. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/73-65-99
KONSTRUKCJA WIATY stalowa, 14 słupów x 7 m, 7 kratownic x 9 
m, • 5.000 zł. Żagań, tel. 0503/04-88-97 
KONTENER BIUROWO-BUDOWLANY okna, drzwi, inst el., stan 
dobry, 10 szt. • 1.000 zł/szt. Gniechowice, tel. 071/316-86-26, 
0608/46-42-28
KONTENERY BARAKOWE sanitarne, socjalne, biurowe, 12 szt., . 
odnowione • od 3.800 z/szt. Gniechowice, tel. 071/316-97-60, 
0607/74-14-15
KOSTKA BETONOWA, wibrowana - 21 zł/m2, kolorowa - 23 zl/m2. 
Kożuchów, tel. 068/387-30-68, 0600/19-28-49,0600/82-81-59

KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE białe, 150x170 cm, 2 szt Zielona 
Góra, tel. 0601/16-11-39
KUPIĘ PAPĘ BITUMICZNĄ 100 m2. Rawicz, tel. 0605/10-58-91 
KUPIĘ PAPĘ TERMOZGRZEWALNĄ 100 m2. Rawicz, tel. 
0605/10-58-91
KUPIĘ PŁYTĘ ALUMINIOWĄ grub. 16x520x520 mm lub krążek 
grub. 16xfi 520 mm, 10 szt. Pieszyce, tel. 074/836-52-52 
KUPIĘ PŁYTY BETONOWE do których mocuje się belki drewnia
ne, stosowane w telekomunikacji. Młyńsko, gm. Gryfów śl., tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE drewniane. Legnica, tel. 
076/854-60-60
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O KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa, od 180 zł/t, 
ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, murki, oczka 
wodne, skalniki. Wrocław, ul. Wiejska 27, w 
godz. 9-17, tel. 071/364-55-66, 0602/46-73-66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA 20x20 cm, z rozbiórki, stan idealny -130
zł/t Chełm, tel. 071/389-01-75,0601/56-40-68
KOSTKA GRANITOWA 4/6 - 200 zł/t, 3/7 i 7/11 -120 zł/t, kamień
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KANTÓWKI różne grubości - 250 zł/m3. Głuchołazy, tel. 
0608/89-44-89
KASETONY DREWNOPODOBNE - 5 zł/m2. Oława, tel. 
0602/84-61-29
KOLEBA BUDOWLANA spalinowa, po remoncie, brak akumulato
ra i przerywacza zapłonu, stan b. dobry, • 2.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/781-64-79
KOŁA ZĘBATE DO BETONIARK1150 I, komplet -150 zł. Wro
daw, tel. 071/346-67-65
KOŁKI ROZPOROWE do styropianu, dł. 9 cm i 12 cm - 0.15 zł/szt 
Oława. tel. 0503/87-16-74
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zł/szt Wrodaw. tel. 071/353-62-54 
po godz. 15.0606/73-39-15
KOMIN STALOWY 12 m. 3-częśdowy, zdemontowany, stan b. do
bry. -1.200 zł. Oleśnica, teł. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
KOMINEK. może być z rozprowadzeniem depła, obudowa, wkład, 
od 3.300 zł. Wrodaw, teł. 071/783-49-53 
KONSTRUKCJA metalowa, do rozbiórki - 90 gr/kg. Żary, tel. 
068/374-05-20, 0608/38-76-57.
KONSTRUKCJA DACHU wym. 50 x 12 m, 42 przęsła, stalowa, z 
rury i kątownika, nowa, -12.000 zł. Koźmin Wlkp., teł. 062/721-31-43, 
0605/73-03-12
KONSTRUKCJA HALI typ Mirosławiec, 3 przęsła kpi., wys. 4.8 m, 
szer. 15 m.b, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 071/372-49-56.0603/84-84-05 
KONSTRUKCJA HALI skręcana, 8 przęseł, pow. 900-1.350 m2, 
wys. 5,5 m, szer. 20 m, dł. 45 do 67,5 m, • 200.000 zł. Wrodaw, tel. 
0605/69-24-22
KONSTRUKCJA WIATY stalowa, nowa, dwuspadowa, o wym. 
7x12x4 m, - 3.500 zl. Legnica, tel. 076/855-35-73 
KONSTRUKCJA WIATY stalowa, 2-spadowa, zdemontowana i za
konserwowana, 42 x 6.5 x 3.5 m, bez pokryda, - 5.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/93-44-13
KONSTRUKCJA WIATY 36 x 12 x 5, pokryta blachą trapezową,
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“POLSTYL” ul. Szczytnicka 28

okładzinowy, granitowy, 2-4 cm - 80 zł/t Strzelin, tel. 0602/53-00-88, 
0604/53-87-06
KOSTKA GRANITOWA 20x20 cm -120 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0602/83-81-67
KRATY 370x190,190x90 - 200 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-63-29, 
0602/33-66-42
KRATY OKIENNE o wym. 120 x 80 cm, 2 szt • 50 zł. Wrodaw, teL 
071/341-10-46
KRĄG BETONOWY fi 600, 50 szt, - 40 zł /szt Rawicz, tel. 
065/545-47-52
KSZTAŁTKI STALOWE do rur, fiT/4-2" oraz grzejnikowe 3/8 cala.
Bielawa, tel. 074/833-15-40. 0606/66-92-29
KUPIĘ AGREGAT TYNKARSKI PFTG4. Oława, tei. 071/313-81-30
wieczorem
KUPIĘ BARAK BUDOWLANY z blachy. Głogów, tel. 076/834-08-47

KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE używane, ok. 60 szt. Wrodaw, 
tel. 071/372-60-43 po godz. 20. 0605/54-30-45 
KUPIĘ PRĘTY ŻELAZNE gładkie, odpadowe, o średnicy od 10 do 
14 mm, o minimalnej dlugośd 50 cm, większe ilośd, w cenie do 400 
zł/tonę. Wrodaw, tel. 071/339-83-99 
KUPIĘ RURĘ fi 50, grubośdenną, dł. 2.20-2.30 m, 130 sztuk. Woj
cieszów, tei. 0601/96-06-14
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY różny oraz elektronarzędzia. Wro
daw, tel. 0501/40-31-35
KUPIĘ STAL DWUTEOWNIK 300,140, kątownik 30, teownik 20, 
blachę trapezową. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
KUPIĘ STEMPLE BUDOWLANE drzewo, 50 szt Wrodaw, teł. 
0601/70-80-38
KUPIĘ STYROPIAN twardy, M20, gr. 5 cm, około 200 m2. Wro
cław, tel. 071/783-84-94, 0606/99-37-12 
KUPIĘ SYLITY (elementy grzejne), wym. 18x300x350,18x400x350, 
18x400x450, 18x500x400. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-80-89
KUPIĘ WĘZEŁ BETONIARSKI. Wrocław, tel. 071/311-41-54, 
071/311-62-15
KUPIĘ ZAGĘSZCZARKĘ GRUNTU o wadze 150-220 kg, w cenie 
do 3.000 zł. Pieszyce, tel. 074/836-90-12 
LEJ BUDOWLANY do zalewania stropów, fundamentów, wyższych 
kondygnacji budynków, stan techn. b. dobry, - 450 zł. Droszów, gm. 
Trzebnica, tel. 071/387-18-91
LEPIK ASFALTOWY - 30 gr/kg. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96 
LINA fi 13, 100 m, - 600 zł-. Rokitnica, gm. Złotoryja, tel. 
076/878-67-01
LINA STALOWA ocynkowana, fi 5 mm, 400 m -1 zł/m.b. Wrodaw, 
tel. 0608/10-75-47
LISTEWKI PALISANDROWE 30 x 3 X 1, - 500 zł. Lubin. tel.
076/846-36-68 po godz. 18. 0607/45-56-53
ŁAWA stolarska, - 300 zł. Wschowa, teł. 065/540-52-15,
065/540-67-88
MASZYNA DO UKŁADANIA KOSTKI, 1991 r. + uchwyt do krawęż
ników, łyżka do piasku i miotła, - 19.500 zl + VAT. Wrodaw, tel. 
0601/49-33-55
O MASZYNY TYNKARSKIE I SILOMATY PFT, MTEC, 

1978/92 r. cena 7.000 - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-28-78 01032761 

MATERIAŁY BUDOWLANE różne, z rozbiórki, od 80 gr/szL Polko
wice. tel. 0503/12-62-44
MATRYCE PŁYT KORYTKOWYCH - 500 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/364-48-50. 0501/34-00-55
MIKSOKRET, 1996 r. + agregat spalinowy, stan b. dobry, -12.000 
zł + VAT. Wrodaw, tel. 0605/74-64-98
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KUPIĘ BETONIARKĘ 50-80 I, prod. polskiej. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
KUPIĘ BLACHĘ używaną, na wiatę, 30 m2. Gromadka, tel. 
076/817-29-00
KUPIĘ BLACHĘ nierdzewną, najlepiej chromoniklową, odpady lub
inne kawałki. Wrodaw, tel. 372-11-59
KUPIĘ BLACHĘ w kawałkach, poprodukcyjną o grubości od 1..5
do 3.0 mm, o mininimalnej szerokości 12 cm, duże ilości; w cenie
400 zł/t Wrodaw, tel. 071/339-83-99
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ z demontażu. Wrocław, tel.
071/357-79-47
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ ocynk, używaną dł. 3.5 - 4 m, T 30 
- T 40, ok. 50 m, do 10 zł/m2. Zgorzelec, tel. 075/775-11-73 
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ uchylną, używaną, z demontażu, z 
okolic Wrocławia. Krzyżanowice, gm. Wisznia Mała, tel. 
071/387-86-51 wieczorem
KUPIĘ CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. Zielona Góra, lei. 0603/13-91-70 
KUPIĘ DESKI podłogowe oraz tarcicę sosnową. Wrodaw, tel.' 
071/372-95-28
KUPIĘ DESKI mogą być po budowie lub rozbiórkowe. Wrodaw, tel. 
071/344-77-91 po godz. 19
KUPIĘ DRZWI GARAŻOWE 2 szt, podnoszone, drzwi wejśdowe i 
inne materiały. Wrodaw, teł. 071/363-40-66 
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE nie zewnętrzne, solidne, z ościeżni
cą, najlepiej z bolcami antywyważeniowymi, mogą być używane oraz 
okna PCV, wys. 180x110 cm. Wałbrzych, tel. 074/666-04-39, po 19 
KUPIĘ DRZWI ZEWNĘTRZNE prawe, ocieplane, szer. 90-105 cm, 
wys. 200-230 cm, Opole lub najbliższa okolica. Opole, tel. 
077/455-75-25
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
KUPIĘ FARBĘ CHLOROKAUCZUKOWĄ. Młyńsko, gm. Gryfów Śl., 
teł. 0601/57-22-41
KUPIĘ FARBĘ EMULSYJNĄ białą, ok. 1Ó0 I. Wrocław, tel. 
0606/99-37-12
KUPIĘ FORMY do pustaków. Świdnica, tel. 0609/37-61-75 
KUPIĘ GRZEJNIKI PANELOWE (mogą być używane) oraz grzej
nik łazienkowy, drabinkowy. Wrodaw, tel. 071/352-15-02 
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ WIATY małą. Środa Śl., tel. 0607/04-70-00 
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ 8x10,10x10, 30 t  w cenie do 60 
zł/t. Głogów, tel. 076/833-95-30,0502/65-70-23 
KUPIĘ KRAWĘŻNIKI granitowe. Legnica, tel. 076/854-60-60 
KUPIĘ KRĘGI BETONOWE średn. 100-120 cm, z transportem, 5 
szt Wrodaw, tel. 071/346-47-80
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałośd po budowie: kro
kwie 18/8, murtaty. 14/14, folia paroprzepuszczalna oraz klamry gą
siorów, 120 szt, brązowe, okazyjnie. Trzebnica, tel. 071/312-30-05 
KUPIĘ OKNA DREWNIANE wym. 103 x 146, z rozbiórki, 4 szt. kpł. 
WC, styropian M20, gr. 5 cm. Wrodaw, tel. 0601/08-70-08 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE lub drewniane, wym. 85 x 75 cm lub 
75 x 85 cm albo mniejsze o 2-3 cm. Wrocław, tel. 357-16-20, 
0503/72-01-11

MOZAIKA PARKIETOWA tradycyjna i ozdobna, grub. 10 mm, cena 
od 17 zl/m2. Leszno, tel. 0604/65-36-07 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, gr. 10,5 mm, I gatu
nek - 21 zł/m2, II gatunek -15 zł/m2. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-57-41, 0503/61-22-61
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa. 40 m2, gr. 12 mm - 20 zł/m2. 
Wińsko, tel. 071/389-89-66
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa, I gat, gr. 8 mm, dl. 11 cm • 28 
zł/m2. Wrodaw, tel. 0501/38-62-94
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa, I gat., ok. 15 m2 - 31 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0501/38-29-14
O NOWOCZESNE OGRZEWANIE, POMPY CIEPŁA, 

ogrzewanie domów energią środowiska, kolektory 
słoneczne, ogrzewanie wody energią słoneczną. Pro
fesjonalne porady i projektowanie. „Rentpol”, Wro
cław, ul. Widok 10, pok. 41, tel. 071/782-75-77, 
0602/31-90-93 01030961 

ODDAM GRUZ za darmo. Oława. td. 071/313-98-68,071/313-30-21 
ODDAM OKNA DREWNIANE z demontażu (skrzydła okienne), za 
darmo. Wrodaw, tel. 071/354-34-51 wewn. 26

OKNA
ROLETY - GRZEJNIKI - PANELE PODŁ. 
MEGA tel./fax 071/303 34 91 
GWARANCJA, NAJNIŻSZEJ CENY

ODWODNIENIE LINIOWE ACO DREN żeliwny ruszt, 10 mb.. osad- 
nik, nowe, prod. belgijskiej -1.000 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
OGRODZENIE BETONOWE ozdobne • 19 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10 po godz. 18. 0602/44-72-55 
OKLEINA naturalny dąb. sosna, mahoń, • 300 zł. Lubin, tel. 
076/846-36-68 po godz. 18, 0607/45-56-53 
O OKNA duży wybór, nowe i używane, PCV, drewno, alu

minium, drzwi zewn., balkonowe, witryny, prod. nie
mieckiej, w cenie od 100 zł, możliwość transportu,

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416
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Skład drew na
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbltka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69
OP000976

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE"

RAMKA - 40 zt i 35 zł + VAT 
Kupię złom liny stalowej 0 1 4  do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

sprzedaż ratalna. Komorowo k. Trzebnicy, tel. 
071 /312-30-89, 0602/15-31 -41 82001191

O OKNA - NOWOŚĆ110 lat gwarancji na śnieżną biel, 
bogaty wybór, dla klientów niespodzianki, rolety od 
189 zł/m2, rolet ki materiałowe, żaluzje - również gra
tis do zamówionych okien-, bezpłatne pomiary i do
radztwo, tani montaż, serwis. FIRMA „OLAF”, Wro
cław, tel. 071/332-32-67,0602/77-79-43 01030351 

OKNA gospodarcze, wym. 118x88 cm, 2 szt., 58x88,2 szt., nowe • 
100 zł/szt. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
OKNA skrzynkowe, oszklone, nowe, wym. 140x150 cm, 11 szl - 
500 zł/szt. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
OKNA i skrzydła okienne, z demontażu - 5 zł/szl Kobyla Góra, tel. 
062/731-68-93 wieczorem
OKNA nowe, 5 lat gwarancji, 300 x 135 cm, 1 szt., 3-skrzydłowe - 
799 zł, szyba termoplast, wym. 139 x 177 cm, 2 szt. - 600 zł. Wro
cław, tel. 0608/61-05-84
OKNA 2 szt., wym. 57 x 145 cm oraz drzwi balkonowe - 50 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/354-02-91
OKNA, 4 szl, prod. niemieckiej, z zabudowaną roletą, szer. 122, 
wys. 142, stan b.-dobry - 350 zł/szt lub zamienię na białe okna. Wro
cław, tel. 071/311-55-48,0603/48-47-93

x 118, szyba zespolona 1,1 k, rozwieralno - uchylne, - 450 zł. Czer
nica. tel. 071/318-02-66
OKNO DREWNIANE wywstawowe, przyciemniana szyba, 370x190 
cm, drzwi aluminiowe, 190x90 • 400 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-63-29, 0602/33-66-42
OKNO DREWNIANE nowe, oszklone, 143x86 cm, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-67-65
OKNO DREWNIANE STOLBUD nowe, 147 x 145, • 550 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-52-15,065/540-67-88 
OKNO PLASTIKOWE nowe, wym. 145 x 105 cm, • 400 zł. Oława, 
tel. 071/313-19-72
OKNO PLASTIKOWE wym. 140x130 cm, - 400 zl. Parzyce, tel. 
075/746-30-95
OKNO PLASTIKOWE THYSSEN z ekspozycji 116,5 x 143,5, - 490 
zł. Wrocław, tel. 071/361-67-28, 0602/77-79-43 
OSUSZACZ POMIESZCZEŃ moc 2 kW, wydajność 4 l/h, • 2.200 zł 
oraz freonowy, 530 W, wydajność 1 l/h, • 700 zł. Wójcice, tel; 
071/318-65-37
PALETY 118 x 79 x 14 cm, nie euro 118 x 79 x 15 cm, duża ilość - 
od 7 zł. Nowa Sól, tel. 0603/69-67-22 
PALNIK GAZOWY do układania papy termozgrzewalnej oraz zgrze
warka do łączenia rur PCV (woda, gaz, kanalizacja), nowe, - 250 zł. 
Chojnów, tel. 0503/89-59-93
PARAPETY, SCHODY z granitu .strzegomskiego’ i innych kolorach 
- od 60 zł/mb. Strzegom, tel. 074/855-82-53 
PARKIET DĘBOWY oraz jesionowy, sezonowany naturalnie, 30-let- 
nia tradycja, cena • 85 zl/m2. Bielawa, tel. 074/833-01-84 
PARKIET ŚWIERKOWY mozaika, 55 m2 - 800 zl, laty świerkowe

METALOPLASTYKA!
O g r o d z e n i a  

B r a m y  
B a l u s t r a d y  

K r a t y  
o z d o b n a  

B o ro w a O leśn icka  
te l. 0 7 1 /3 9 8 -3 4 -1 8  

OPOH939 0 -5 0 1  4 1 3  169

centrum p O  d ło g o w e
QUATRO OP012126

PRZYJMĘ ASFALT na budowę, duże ilości. Wrocław, tel. 
071/318-18-08
PRZYJMĘ GRUZ bezpłatnie. Pasikurowice, tel. 071/327-48-30 
PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ. Wrocław, tel. 0602/50-63-84 
PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ, SZLAKĘ każdą ilość. Małomice, teh 
068/376-99-38
PRZYJMĘ ZIEMIĘ humus, 5.000 m3. Kąty Wrocławskie, tel. 
0600/63-30-62
PRZYJMĘ ZIEMIĘ za darmo, okolice ul. Kamieńskiego, możliwość 
współpracy z firmą budowlaną. Krzyżanowice, gm. Wisznia Mała, 
tel. 071/387-80-41
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Wrocław, tel. 071/373-45-35, 0501/47-24-08 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czystą, w św. Katarzynie, 10 km od Wrocławia. 
Wrocław, tel. 0607/38-54-24
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopu, nieodpatnie. Wrocław, tel. 
0605/26-12-90
PRZYJMĘ ZIEMIĘ bez gruzu, do Księginic koło Lubina. Lubin, tel. 
0608/10-85-89
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czarną, na działkę, około 200 ton. Wrocław, tel. 
071/392-38-29
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopu, bezpłatnie, 15 km od centrum Wro
cławia. Wrodaw, tel. 0601/67-04-71 
PUSTACZARKA HK-6, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-48-50, 
0501/34-00-55

‘ podłogi panelowe, ‘ parkiety 
"panele PCV, ‘ korek podłogowy i ścienny 
‘ aranżacje, ‘ doradztwo techniczne 
‘ transport, ‘ montaż

Przy zakupie paneli 
montaż gratis U! 4 > i

W -w , u l. Kamieńskiego 4  
te l .(071) 326  00 24

z. Siechnice, gm. Św.Katarzyna, tel. 0602/12-00-92, woj. wrocław
skie
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, stan b. dobry. 28 sztuk, - 
30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/329-81-41 
SCHODY PANELOWE regulacja wysokości stopni + 13 stopni drew
nianych, 78 cm, nowe, -1.500 zł.., tel. 0608/31-71-47 
SCHODY PROSTE i zabiegowe, drewniane, słupy, poręcze, tralki, 
stopnie schodów: dąb, jesion, buk, • 3.500 zł. Oława, tel. 
071/318-85-62, 0607/15-26-56
SCHODY ZABIEGOWE metalowe, z demontażu, 8 m wysokości, 
stan b. dobry, - 2.000 zł. Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/37-67-67
SIATKA DO STYROPIANU cena 1.50 zt/m2. Wrocław, tel. 
071/342-38-86

OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena 
w mieście

spraw dź !!!
PARAPETY-ŹALUZJE-ROLOSY

SSSE ® 344 75 86 
£ £ ± 4* «'350 06 68

K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, U-24, cement, 
wapno, zaprawy i kleje. Wymienione towary posia
dają atesty I certyfikaty. Transport gratis. Wszystkie 
wyroby w cenach promocyjnych, prowadzimy sprze
daż ratalną. Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 
(fax), 0601/57-14-04 84014641 

SIPOREX wym. 24 x 24 x 59 cm, biały, z Milicza, 150 szl - 5.50 
zł/szl Lubin, tel. 076/846-92-85,0605/45-65-57

I M H l j p i  M H I K
071 354 62 01

MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! PARKIETY

TRÓJWARSIWOWE
M O N T A Ż  

8  Z Ł

Ina ogrodzenie, 6.200 mb, składowane • 
0601/56-60-09

2.000 zł. Wrocław, tel.

GOLISZEK
CENTRUM PODŁOGI

OKNA BALKONOWE drewniane, wym. 90x231 cm, nie używane, 
2 sztuki, -150 zł/ar. Wrocław, tel. 071/354-22-41 
OKNA DACHOWE VEIUX wym. 66 x 118 cm + kołnierz, - 550 zl. 
Jelenia Góra, tel. 0606/38-93-79
O OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, rozwier- 

no-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, stan b. do
bry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, drzwi wejścio
we PCV, aluminium, nowe, w cenie 800 zł/szt. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0601/76-16-86 03001151 

OKNA DREWNIANE STOLBUD nowe. 145 x 177 cm - 600 zł. 145 x 
147 cm • 550 zł, 145 x 118 cm - 450 zł, 145 x 87 cm - 300 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-77-54
OKNA DREWNIANE w oprawie pcv, z demontażu, prod. niemiec
kiej, rozwierno • uchylne, 140x210 cm, • 140 zł. Jawor, tel. 
0605/33-36-86
OKNA DREWNIANE Urzędowski, nowe, brązowe, wym. 148 x 148 
cm, 3 szyby, 2 szt. -1.000 zł/szt. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, nowe, 2 szl, 143x56 cm, • 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-67-65
OKNA DREWNIANE nowe, 2 sztuki, 80x65 cm, • 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-67-65
OKNA DREWNIANE, nowe, sztuk 3,145 x 178 cm, -1.150 zł. Wro
cław, tel. 071/321-16-56 po godz. 18, 0607/47-29-00 
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, uchylno-roz- 
wieme, 2-szybowe, białe, o wym. (wys. x szer.): 110x40 cm • 160 zł, 
140x110 cm -160 zł oraz 140x220 cm - 320 zł (możliwość dowozu). 
Wrocław, tel. 0604/37-84-73
OKNA DREWNIANE STOLBUD mało używane, stan dobry, wym. 

frfp x 140 cm, 5 szl • 55 zł/szl Wrocław, tel. 071/345-65-86 wieczo
rem lub rano
O OKNA PLASTIKOWE półpalstikowe, używane i nowe, 

sprzedam, szer. x wys. 305x155, 320x135, 135x80, 
60x60,60x112,193x200,130x140,118x170 oraz wie-

PIASEK kopany, pospółka MG2, żwir 2-8, żwir 2-16, 
tłuczeń, kliniec, grysy, niesort/odsiewka, drobny, 
masa betonowa, cegła robiórkowa 150, gruz kruszo
ny ceglany, drzwi garażowe (blaszane). Czeszów, ul. 
Złotowska 1, tel. 071/312-71-78 82001161 
PIASEK duże ilości, 12 ton - 220 zł z transportem. 
Czamoziem, duże ilości, 13 ton - 200 zł z transpor
tem. Wrocław, tel. 0602/23-46-80 02026781 

PIASEK KOPANY na podsypk), 22 tony + transport - 250 z; do tyn
kowania, 22 tony * transport • 400 z. Sulimów, tel. 071/311-42-98, 
090/38-70-04
PIASEK 121, z transportem, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
PIASEK 121-170 zł, 22 i - 320 zł. Wrocław, tel. 071/364-51-2Ś 
PILA DO ASFALTU STIHL TS 750 AV z wózkiem, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/75-78-70
PIŁA DO ASFALTU i BETONU DOLMAR, kompletna, z wózkiem 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

PUSTAKI ALFA 24x24x49 cm, 1.300 szl - 2.70 zł/szt. Piotrkowice, 
gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-66-52, 0603/53-01-80 
wieczorem
PUSTAKI CERAMICZNE MAX 30 szl - 2 zł/szt. Drołtowice, gm. 
Syców, tel. 0605/30-15-57
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR z piórowpustem • 2.35 zł/szl 
Wrocław, tel. 071/336-24-54, 0605/33-11-71 
PUSTAKI ŹUŹLOBETONOWE wym. 24x24x38 • 1,8 zł/szl, wym. 
12x24x48 - 1,3 zł/szt., bloczki betonowe fundamentowe, wym. 
12x24x38 - 2,2 zł/szt. Tyniec Mały. teł. 071/339-76-37,0607/36-63-74 
PUSTAKI ŻUŻLOWE 4-komorowe, 24 x 24 x 49 cm, 10.5 x 24 x 49 
cm -1.60, 3 zl/szt. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 075/736*9̂74, 
0602/87-83-91
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. dobry - 3.300 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 \
RURA DRENAŻOWA fi 80, 50 m, nowa, -140 zł. Smolec, tel. 
071/316-17-57
RURA STALOWA fi 1100 x 2500, z kołnierzami, - 500 zl. Opole, tel. 
0606/53-97-67
RURKI CERAMICZNE drenażowe, fi 50,40 cm, większa ilość - 30 
gr/szl Wrocław, tel. 0503/93-44-13
RURY cienkościenne, ze stali kwasoodpomej, różne średnice i dłu
gości - 5 zł/kg. Opole, tel. 0601/46-09-21

PRODUCENT BLACHY
RATV!

[DŁUGOŁĘKA k.WROCŁAWIAl
tel. 071 /  315 1611
T R A P E Z

SIATKA OCYNKOWANA powlekana PCV - 4.20 zł/m2, 
siatka „goły ocynk” - 4.50 zł/m2, siatka ocynkowana, 
powlekana PCV, z grubego drutu • 4.50 zł/m2, siatka 
zgrzewana do betonu - 2.70 zł/m2, słupki ogrodze
niowe • 13 zł/szL, bramy standardowe z furtką - 680 
zł/kpi., bramy kute • 200 zł/m2. „METALPLAST”, Wisz
nia Mała, tel. 071/312-74-92,0603/88-26-10 82001181 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
PCV, cena 4.40-5.0 zł/m2, słupki ogrodzeniowe, po
wlekane, drut naciągowy, napinacze, pręty, drut kol
czasty i inne akcesoria, możliwość transportu. „GRA- 
NIMET”, Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-78-54, 
074/640-57-21,0603/59-78-90 80012021 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana 3,80 zł/m2, siat
ka ocynkowana powlekana 4,10 zł/m2, siatka ocyn
kowana 4,50 zł/m2, drut naciągowy - 0,30 zł/m.b., na
pinacze, drut montażowy. Krzyków, ul. Zagrodowa4, 
tel. 071/318-98-56 81012311 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł, przy większych zamó
wieniach transport gratis, możliwość montażu. Pę- 
gów, tel. 071/310-73-02,0609/64-36-98 81012061 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki ogrodzeniowe 
i inny asortyment, możliwość montażu, negocjacji 
cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 071/312-64-33, 
0603/42-83-91 81012071
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem • 4.30 zł/m2, ocynkowana • 4.50 zł/m2, pe
łen asortyment, możliwość całkowitego montażu (wy- 
lewki, osadzanie słupków), transport gratis. Prusice, 
tel. 071/387-13-32,0601/84-19-35 82001201 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleczona 
poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość dru
tu, cena 4.50 zł/m2, ponadto posiadamy drut nacią
gowy, napinacze, słupki ogrodzeniowe. Przy więk
szych zamówieniach dostawa gratis. „PLAST-MET”, 
Świdnica, ul. Willowa 22a, tel. 074/852-16-95, 
074/853-58-31,0602/10-44-51 01030821
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, dowolna wysokość, ceny od 3.50 do 4.50

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA na plac budowy, kpi. • 250 zl. Wro
cław, tel. 0501/59-18-65
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA budowlana, ‘prowizorka", - 50 zl. 
Wrocław, tel. 071/354-22-41
SŁUPKI OGRODZENIOWE 2 m, śred. 50 mm. 20 szL • 150 zl, 1.6 
m, śred. 50 mm, 15 szl -100 zł. Brzeg, tel. 0600/31-28-45

bESKI PODŁOGOWE
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ A D W E R ” Wrocław, ul. Piękna 78 I 

tel. 071/336-25-03 OPOH966

SŁUPKI OGRODZENIOWE betonowe, dług. 3 m, 40 szl -14 zł/szl 
Wrocław, tel. 398-77-05
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38 mm, dł. 220 cm, z daszkami, po
malowane -13 zł/szl Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
SŁUPKI OGRODZENIOWE STALOWE średn. 50, 60, 75, 90 cm, 
dł. 140 cm, w cenie 4-6 zł/szl Wrocław, teł. 0501/80-74-20 
SŁUPY DREWNIANE zaimpregnowane, wysokie, cena -120 zł/szl 
Wrocław, tel. 0502/55-96-64
O SPRZEDAM AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER 

kompletny, sprawny, • 7.500 zł., tel. 0604/66-37-82 
01028191

STAL narzędziowa i gatunkowa, kwadrat 20, gal NC 10. kwadrat 
25 i 30, gat. 18 HGT, płaskownik 30x80, gal 16 HG, płaskownik 
60x8, gal 50 HS, pręt o średnicy 20 mm, gal 50 HS, pręt o średnicy 
30 mm, gat. HS, pręt o średnicy 160 mm, gal WNL oraz blacha 
kwasoodporna 1 i 1.5, w cenie 1-6 zł/kg. Dzierżoniów, tel. 
0601/76-16-90
STAL CEOWNIK100/50, kątownik 40/40,50/50,65/65, szyny kole
jowe (na stropy) różne długości - 0.80 zł/kg. Wałbrzych, tel. 
074/845-70-14
STAL CEOWNIK 120 mm, ok. 270 m, bez korozji -18 zł/m. Wro
cław, tel. 0502/52-83-15
STAL DWUTEOWNIK 240,260,80, dł. odcinków 5-7 m - 0.80 zł/kg. 
., tel. 0601/79-66-30
STAL DWUTEOWNIK 180x4 m, 2 szt. • 200 zł. Oława, tel. 
0605/08-49-19
STAL DWUTEOWNIK 160 mm. dł. 12 m, 10 szl -350 zl/szl Stróża, 
tel. 071/316-91-59
STAL DWUTEOWNIK 140 x 70, <1.10 m, 3 szl -13 zł/mb. Wrocław, 
tel. 071/348-77-31

' iS irA T O R i
Wrocław, ul. Głogowska 6
(wejście z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195 lub 78-17-717, tax 78-17-716

SPRZEDAZ I SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
czynne: pon.-pt. 8 .00-17 .00 . sob. 9 .00-14.00

W S Z Y S T K I E  M A R K I  
C Z Ę Ś C I  Z A M I E N N E  
O S P R Z Ę T ,  R A T Y

le innych, tarasy, balkony, faktura VAT. Budziechów, 
tel. 0603/60-38-57 84017781 

O OKNA PLASTIKOWE wym.: 40x61, 64x105, 96x40, 
105x54,115x80,115x106,120x80,120x100,124x100, 
124x185,130x100,133x105,134x107,136x96,138x68, 
143x108, 145x115, 154x105, 159x73, 160x160, 
170x100,180x100 cm - od 100 do 400 zł/szt, drzwi 
balkonowe, 235x85, 230x100 oraz drzwi sklepowe, 
220x110-1.000 zł/szt.. Szprotawa, tel. 068/376-76-36, 
0607/07-34-04 87026121 

OKNA PLASTIKOWE Panorama, KBE, Thyssen, Polplasto - od 1.90 
zł, drewniane Tras, Polskone - od 200 zł, dachowe Roto - od 600 
zł/szl Bolesławiec, tel./075/732-37-33,0603/51-70-38 
OKNA PLASTIKOWE różne wymiary, w cenie 350-400 zł. Górzyn, 
tel. 0604/11-97-25
OKNA PLASTIKOWE z demontażu, prod. niemieckiej, 3-skrzydło-
we, 137x247 cm, - 600 zł. Jawor, tel. 0605/33-36-86
OKNA PLASTIKOWE PCV białe. 95 x 95 cm -170 zł, 110 x 110 cm
- 340 zł, 125 x 100 cm • 330 zł, 126 x 101 cm - 330 zl, 129 x 119 cm 
• 420 zl. 160 x 126 cm - 420 zł, 174 x 118 cm - 370 zl. 179 x 130 cm
- 470 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-22-44,0601/34-06-21 
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchylne, o wym. 110 x 
140 cm -170 zł oraz 105 x 135 cm -160 zł/szt. oraz drzwi balkono
we, 80 x 210 cm - 190 zł/szt. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22, 
0609/59-01-17

9  OKNA PLASTIKOWE rozm. 105-135 cm • 170 zl. rozm. 135-210 
cm - 340 zł, zespolona szyba, rozwierno uchylne. Królikowice, tel. 
071/311-10-78. 0605/54-44-99
OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, 120x 90 cm, 120x 110 cm, 
upusty przy kilku sztukach. Lubsko, tel. 0503/99-83-77 
OKNA PLASTIKOWE wym. 180 x 165 cm, używane, 2-skrzydłowe, 
rozwiemo-uchylne, 4-łetnie, stan b. dobry, większa ilość • 350 zł/szl 
Lubsko, tel. 0601/41-16-93 po godz. 17,0603/89-78-64 po godz. 17 
OKNA PLASTIKOWE nowe, dęte na wymiar, • od 350 zł/szt. Oła
wa, tel. 071/303-34-91
OKNA PLASTIKOWE białe, wymontowane, rozm. 2.3x 0.9 m. 147x 
143 cm, 145x 90 cm, 85x 85 cm. Oława, tel. 071/313-24-33 
OKNA PLASTIKOWE nowe, 2 sztuki, wym. 80x50 cm, • 250 zl. 
Wrodaw. tel. 071/346-67-65
OKNA PLASTIKOWE wys. 150 cm, szer. 150,120,130,180 cm, 
nowe, nie-używane, szyba 1,1 - 470 zł/szL Wrocław, tel. 
0501/80-52-65
OKNA PLASTIKOWE używane, w cenie 100-300 zł/szl Zielona 
Góra, tel. 068/320-20-68
OKNA PÓŁPLASTIKOWE używane, szer. od 90 do 210 cm, wys. 
140 cm, w cenie 100-220 zł. Górzyn, tel. 0604/11-97-25 
OKNO DACHOWE wys. 77 cm, szer. 85 cm, plastikowe, firmy Klo- 
ber, • 260 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-12 
OKNO DREWNIANE URZĘDOWSKI nowe, mahoń, palisander, 88
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Wrocław, ul. Mydlana 3A 
tel. 071/348-77-41

PIŁA DO ASFALTU I BETONU stan b. dobry, -1.100 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/57-13-39
PIŁA DO ASFALTU I BETONU diesel 0350, stan b. dobry, • 4.800 
zł i druga, WEBER samojezdna, diesel 0-500, -11.700 zł. Wrodaw, 
tel. 071/311-62-81, 071/311-62-15
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DIAMOND BOARD FS-400C, 1999 

. r. 96 kW, 100 kg, silnik Hondy, na wózku, nowa tarcza (fi 400), •
5.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
PISTOLET DO KOŁKÓW WIFAMA OSD-30 do kołków I gwoździ, 
kpi., zapakowany, naboje, części, - 200 zi. Legnica, tel. 
076/854-60-60
PLANDEKA DEKARSKO-RUSZTOWANIOWA prod. niemieckiej, o 
wym. 3.2x10 m, • 450 zł. Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/645-56-12
PŁYTA GUMOWA twarda, 1 x 0.9 x 0.03 m • 30 zł. Wrodaw, teł. 
071/341-10-46
PŁYTA OSB gr. 18 mm - 21.79 zł/m2, gr. 15 mm -18.59 zł/m2 oraz 
WIÓROWA gr. 22 mm, cena 14.70 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/342-38-86
PŁYTKI CERAMICZNE kwasoodpome, duża wytrzymałość na śde- 
ranie, rozm. 300x100x20 mm, około 30 m2 - 27 zł/m2. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-95-21
PŁYTY BETONOWE 6 x 1.2 m, 6 szt, • 2.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-42-50
PŁYTY BETONOWE gotowy element dachowy, wym. 4,80 x 1,80 
m, 12 szl -10 zł /szl Wrodaw, tel. 0605/26-12-90 
PŁYTY DROGOWE 130 x 300 x 16 cm - 95 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
0606/98-44-36
PŁYTY STROPOWE 15 sztuk, 6 m, oddam za darmo. Sława, tel. 
068/356-64-71
PŁYTY STROPOWE kanaowe, z otworami rurowymi, 1,2 x 6 m • 4 
szt., 0,9 x 6 m • 2 szl -100 zł /szt. Świdnica, tel. 074/852-38-93 pp 
godz.21
PNIE DĘBOWE - 300 zł/m3. Grodków, tel. 077/415-13-77 
POMOST ROBOCZY MPR-600, 1974 r. mechaniczny, zastępuje 
rusztowania, - 11.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-91-51,0601/40-90-03 
POMPA DO SZAMBA elektryczna, 3-fazowa, stan dobry, • 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/319-62-78 po godz. 20 
PREPARAT DO IZOLACJI POZIOMEJ metodą iniekcji, Adexin HS2, 
koncentrat 5 i, 5 szt. • 500 zł/szt lub zamienię na sprzęt budowlany. 
Wrodaw, tel. 0503/55-85-16
PRZEBIJACZ DO OTWORÓW DROGOWYCH pneumatyczny, 
średn. 80 cm, dł. 160 cm - 2.000 DEM. Iłowa Żagańska, tel. 
068/377-45-29
PRZEWODY WENTYLACYJNE dowolnej dług., używane, 1.50 kg.
Wrodaw, tel. 364-46-21,0601/89-93-14
PRZEWÓD ASXSN 4 X 25 mm, 100 m - 7 zl/m. Bolesławiec, tel.
0600/69-37-55
PRZĘSŁA OGRODZENIOWE z nowej stali żebrowanej fi 10, dłu
gość 2.6 m, wys. 1.25 m, malowane podkładowo • 40 zł/mb. Wro
daw, tel. 071/349-33-67

RURY fi 90 mm, dł. 2 i 4 m, ok. 200 m.b. • 8 zł/m.b. Wrodaw, tel. 
0603/54-37-38
RURY rozbiórkowe, fi 32, na ogrodzenia, dł. 2 m, 28 szl, cena 7
zł/szt. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 071/312-93-31
RURY KAMIONKOWE kanalizacyjne, śred. 150x1000 - 15 zł/szl
Pszenno, tel. 074/851-93-04,0502/43-39-37
RURY NA SŁUPKI fi 43,48, 60, d. 170 cm - 8 z/szt. Bolesławiec,
tel. 075/732-13-57
RURY NA SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 60 mm, dl. 150 cm oraz 
240 cm -12 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/345-71-20 
RURY STALOWE fi 160 x 8, 12 mb, - 200 zł. Opole. tel. 
0606/53-97-67
RURY STALOWE czarne, z demontażu, fi 168 x 7 -15 zl/m. Szpro
tawa, tel. 0601/37-67-67
RURY STALOWE zwykłe i grubośdenne, cena 0.70 zł/kg. Wrodaw, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
RUSZTOWANIE ocynkowane, 200 m2, • 13.800 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-84-39, 0604/24-64-95
RUSZTOWANIE DRABINOWE SKIEFO do wys. 11 m, - 2.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/82-06-70
RUSZTOWANIE RAMOWE elewacyjne, szer. 100 cm, 120 m2, kom
pletne, siatki zabezpieczające gratis, cena 60 zł/m2. Góra, tel. 
065/543-36-13, 0607/13-08-45
RUSZTOWANIE RAMOWE elewacyjne, ocynkowane, firmy Plettac 
SL-70 - 69 z/m2, firmy Bera 100 - 38 zJtni, firmy Rux-65 - 60 z/m2, 
stan idealny, kompletne + siatki zabezpieczające, nowe, 50 m2 - 
120 z. Gogów, tel. 076/834-98-33,076/833-91-43, 0503/00-43-80 
RUSZTOWANIE RAMOWE na kołach, rozkładane, wys. 10 m, po
dest 4 m/1 m, składane z elementów Modła 38, tel. 076/817-28-55 
RUSZTOWANIE SŁUPOWE na kołach, ocynkowane, wys. 5 m, - 
1.800 zł. Wrodaw, tel. 0501/18-75-52 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 1 szt, - 32 zl. Przemków, tel. 
076/831-92-38, 0604/94-36-70
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, pomalowane, 60 ramek - 
32 zł/ramka. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-77-48 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 57 szl, ńK»liwoŚą dowozu - 35

zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży słupki ogro
dzeniowe, drut naciągowy, napinacze i inne akceso
ria do montażu ogrodzeń. Przy większych zamówie
nia dostawa gratis. Żmigród, ul. Lipowa 9, tel. 
071/385-35-64,0603/85-26-17 82001281 

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, zakonserwowana, b. 
mocna, dowolny wymiar, producent - 3,30 z/m2. KŃty Wrocawskie, 
tel. 071/316-99-17, 0602/10-11-31
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, dł. 20 m, wys. 1,5 m, w 
rolce • 100 zł/szl Radwanice, tel. 071/311-75-43 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana plastikiem, 
wys. 150 cm, dł. 20 m.b. w rolce, 30 rolek -130 zł/rolka oraz słupki 
ogrodzeniowe i narożne, ze skosami i słupki bramowe, od 13 zł/słu
pek. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-77-48 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowa oraz ocynkowana powleka
na • 4 zi/m2. Wrodaw, tel. 0606/40-29-56 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory - 3.50 
zi/m2. Wrodaw, tel. 071/325-40-73
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV • 3.6 zł/m2, 
ocynkowana, powlekana PCV - 4.35 zł/m2, słupki, możliwość trans
portu. Zielona Góra. tel. 068/327-43-70,0602/24-52-95 
SIATKA PODTYNKOWA 100% włókno szklane, importowana z 
USA, cena 2.50 zł/m2, styropian FS-15, grubość 5 cm, cena 118 
zł/m3. Świdnica, tel. 074/850-56-16
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, oczko 100 x 100, cena 2.70 
zł/m2. Wrodaw, tel. 071/325-40-73
SILNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH amerykańskiej firmy Lift Ma
ster, z pilotem, • 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-07 
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE różne dł. - od 80 - 200 zł/szl Świe
bodzice, tel. 074/854-32-29
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, Ska
wina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziurawka, K-1,

STAL TEOWNIK zimnogięty, L 30 x 3,11 -16 zł/kg. Paczków, teł. 
077/431-61-28
STAL ZBROJENIOWA fi 6, fi 8, fi 10, gładka, w kręgu • 0.70 zł/kg. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-62-60
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, dł. 3 m -1 zl/m.b., krawędziaki 
sosnowe (6x6,8x8) • 4 zł/m.b. Prochowice, tel. 076/858-55-05 
STEMPLE BUDOWLANE metalowe i ocynkowane, różne długości, 
500 szl, cena 30 zł/szl Kamienna Góra, tel. 0601/66-95-03 
STEMPLE BUDOWLANE sosonowe - 1 zł/m.b. Oława, tel. 
071/303-09-20, 0604/26-78-97
STEMPLE BUDOWLANE • 30 zt/szl Opole, tel. 077/456-20-47 
STEMPLE BUDOWLANE drewniane, 3m, 300 szl, we Wrocławiu • 
5 zł/szl Syców, tel. 062/785-47-07
STOPY BETONOWE 11 szt. -100 zł/szl Wrodaw, tel. 349-23-78, 
0603/63-45-35
STYROPIAN ES-15 - 88 zł/m2, FS-20 • 128 zt/m3 ♦ siatka i klej. 
Wrodaw, tel. 0603/10-24-41
SZAFKI GAZOWE różne, 3 szl • 80 zł. Wrodaw, teł. 0501/47-96-46 
SZALUNKI - 25 zl/płyta. Opole, tel. 077/456-20-47 
SZALUNKI ACRR01.2 x 0.4 m-30 zł, 1.5 x 0.4 m • 35 zł. Wirodaw, 
tel. 0605/11-65-64
SZTACHETY OGRODZENIOWE i laty ogrodzeniowe, heblowane i 
frezowane, świerkowe i sosnowe, różne wzory i wymiary, transport 
do 80 km gratis - od 2,4 zł/szt. Milicz, tel. 071/384-91-07, 
0604/27-84-36
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne • 2.60 zł/szt. Wołów, tel. 
071/389-44-89

VELUX
O K N A  D O  PO D DASZY

pełny asortyment ■  Wiosną najtaniej!!!
C-GIPS - Z.G. Sp. z  o.o. 
Wrocław, ul. Krakowska 93/105 

tel./fax 071/342-27-55, 341-55-64 
0-604 619 739 

e-mail: zg_wroclaw@ cgips.pl

? tylko oryginalny produkt posiadający znak BORGA 
zapewnia wysoką jakość i gwarancję do 15 f a ^ f l

52-319 Wrodaw, ul. Karmelkowa 41 \ 
tel./fax (071) 364 38 00 w. 329, 280 

pawilon 11 , piętro I, | 
www.amerdach.com.pl |
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*Promoqa dotyczy blachodachówki Segani, profili trapezowych 
oraz standardowych opierzeń. Oferta ważna od t  do 15 czerwca 2001r.
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FUNDACJA HOBBIT 
ZAPRASZA NA SPŁYWY KAJAKOWE
RZEKAMI: CZARNĄ HAŃCZĄ, DRAWĄ i ROSPUDĄ 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE od pon. do pt. w godz. 17.00-19.30 
tel. 3210177, pl. św. Macieja 5a Op0i2so9

SZYBA WYSTAWOWA podwójna, bezpieczna, wym. 253 x 184 cm,
- 350 zł. Namysłów, tel. 0607/16-37rl6
SZYBY hartowane, wagonowe, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5,52 x 42 x 5 
cm, łącznie 400 szt., żaroodporne, nadają się do kominków, cena 3 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81
SZYNY KOLEJOWE dł. 525 cm, 8 sztuk, • 1.000 zł. Nowe Miastecz
ko, tel. 068/388-80-16
TARCICA BUKOWA sucha, grub. 50, -1.450 zł. Bystrzyca Oław
ska, tel. 07.1/303-09-36 lub, 0606/98-40-66 
TARCICA BUKOWA sucha, gr. 50 mm, -1.450 zł. Bystrzyca Oław
ska, tel. 071/303-09-07, 0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA sucha, wilgotność 6-10% • 1.000 - 1.200 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-64-57
TARCICA BUKOWA gr. 55 i 25 mm - 1.250 zł/m3. Nysa, tel. 
077/433-09-37, 0606/82-00-00
TARCICA DĘBOWA sucha, wilgotność 6-10%, -1.050 zł. Głucho
łazy, tel. 077/439-64-57
TARCICA DĘBOWA sucha, grub. 25 i 50 mm oraz klejonka dębo: 
wa I deski dębowe suche, na sztachety • 4.5 zł/szt. lub za całość -
1.100 zł. Lubin, tel. 076/844-60-48, 0502/32-76-20 
TARCICA DĘBOWA I kl., sucha - 1.200 zł/m3. Nowa Sól. tel. 
068/388-60-13, 0501/70-38-03
TARCICA DĘBOWA gr. 24-45 mm • 1.000 z!/m3. Trzebnica, tel. 
071/312-91-77, 0600/16-88-07
TARCICA DĘBOWA sezonowana -1400 zł/m3, jesionowa • 1300 
zł/m3. Wrocław, tel. 357-73-44
TARCICA DĘBOWA, JESIONOWA różne grubości, surowa, od 800 
zł. Wrocław, tel. 0607/07-21-92
TARCICA JESIONOWA 40-50 mm, sezonowana, 8-letnia - 900 
zł/m3: Strzelin, teł. 071/392-21 -10 po godz. 18,0602/44-72-55 
TARCICA JESIONOWA gr. 24-45 mm -' 1.000 zł/m3. Trzebnica, tel. 
071/312-91-77. 0600/16-88-07
TARCICA ORZECHA WŁOSKIEGO oraz korzenie w caości lub 
pocięte - od 100 z do 500 z. Kamienna Góra, tel. 0605/42-36-39 
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, wlężbę dachową, 
krawędziaki, podłogę, boazerię, podbitkę. Impregna
cja ciśnieniowa i zanurzana. Sztachety, przecieranie 
materiałów powierzonych. Dziś zamiawiasz • jutro 
odb ieraszl. Oława, ul. S ikorsk iego  10, teł. 
071/313-24-05, 071/313-88-83, 0606/12-42-14 
01031141

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY technicznie sprawny, -1.400 zł. Cie
chanów 10, gm. Jemielno, tel. 065/544-75-58 
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 15 m, - 800 z). Dzierżoniów, tel. 
0605/93-32-12, 074/831-66-55
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 16 m, podnoszony, na gumowych 
kołach, • 1.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-06-59,0603/76-20-31 
TRALKI BETONOWE na balustrady, kilka wzorów - od 13 zł/szL 
Bolesławiec, tel. 075/734-84-88
UKŁADARKA DO KOSTKI BETONOWEJ OPTMAS, 1996 r. 1918
mth, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-72-13
URZĄDZENIE DO WYKONYWANIA PRZECISKÓW .KRET’ fi 13
cm, nowe, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-78-70
WAŁEK STALOWY fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15
WCIĄGARKA BUDOWLANA udźwig 500 kg, ramię obrotowe. 4-bie-
gowa, • 500 zł. Borowa Oleśnicka, tel. 071/315-72-45
WCIĄGARKA BUDOWLANA prod. FUT Włocławek, 380 V, udźwig
160 kg, ramie obrotowe 1,5 m, słup 11 m, • 600 zł. Siechnice, gm.
Św.Katarzyna, tel. 071/311-58-27
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15
WCIĄGARKA LINOWA z pilotem i posuwem, stan b. dobry, • 810
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-11-65 wieczorem
WĘZEŁ BETONIARSKI do remontu, - 20.000 zł. Wrocław, tel.
071/364-48-50, 0501/34-00-55
WIATA STALOWA rozbieralna, mocna, kryta poliestrem, wym. 14 x
5.5 x 4 m, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/311-70-15 
WIBROPRASA HK-6 BIS, 1998 r. krocząca, do produkcji bloczków 
betonowych, trylinki, krawężnika, pustaków, • 29.000 zł. Osieczna, 
tel. 0.65/535-06-87
0  WIĘŹBA DACHOWA tarcica, łaty, impregnacja • 640 

zł/m3. Montaż więźby. Węgry k. Żórawiny, tel. 
0502/38-66-09 01029211

WIĘŹBA DACHOWA + łaty, parapety, schody, możliwa impregna
cja, montaż gratis, szybko, solidnie, tanio, od 550 zł/m3.., tel. 
0609/14-78-09
WIĘŹBA DACHOWA impregnowana -«• 66 zł/m3. Bolesławiec, tel. 
075/784-11-01
WIĘŹBA DACHOWA ♦ łaty, na pokrycie domu jednorodzinnego, 
drewno suche, sezonowane, - 4.500 zł. Brzeg, tel. 0607/73-69-35 
WIĘŹBA DACHOWA łaty, belki, deski - 480 • 590 zł/m3. Jawor, tel. 
076/870-10-28, 0607/27-41-77
WIĘŹBA DACHOWA krokwie. 16x8x7.5 m, 5.5 m3, łaty 2 m3, deski
1 m3 - 620 zł/m. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47, woj. wałbrzyskie 
WITRYNA OKIENNA (sklepowa), nowa, PCV, biała, wys. 206 cm, 
szer. 236 cm, • 600 zł. Wołów, tel. 0602/38-20-78
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome, z atestem - 34 zł/m.b. Le
gnica, tel. 076/857-51-05
WYCIĄGARKA BUDOWLANA kompletna, - 400 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-72-25
WYCIĄGARKA BUDOWLANA ramię - 300 zł. Oława, tel. 
0605/08-49-19
WYCIĄGARKA BUDOWLANA stan b. dobry, udźwig 0.5 tony, - 600 
zł. Wołów, tel. 0602/38-20-78
WYCIĄGARKA BUDOWLANA DEMAG linowa, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/82-06-70
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna. 380 V, ramie, linka, 
przewody, 2 piloty, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/354-00-26 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek’, 1998 r., 70 kg. 
stan b. dobry, • 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niem
cy, 0049/17-46-66-67-69
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU DELMAG płytowa, 90 kg, • 2.300 zł. 
Gniechowice, tel. 071/316-88-97 po godz. 18,0609/47-54-46 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DPU 70 60 RC sterowana 
pilotem, rozrusznik elektryczny, 1996 r, • 12.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-07-55
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU .skoczek’, - 2.800 zł. Pęgów, tel. 
071/310-76-70
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER i BOMAG, 60-70 kg, ben
zyna, technicznie sprawne, używane • 1.800 zł/szt. Wierzbno, gm. 
Domaniów, tel. 0603/91-57-75, woj. wrocławskie 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG .skoczek', stopa 58 kg, spa
linowy, mało używany, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0502/92-38-65 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER diesel, • 3.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-62-81, 071/311-62-15
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU silnik wybracyjny trójfazowy, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 398-77-05
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU FARYMAN, 1987 r. waga 850 kg, sil
nik po remoncie, na gwarancji, - 7.500 zł + VAT., tel. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96, 0604/08-56-65
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg, silnik die
sel Hatz, stan b. dobry - 4.100 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r., benzyna .skoczek’, 
stan b. dobry, -1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 lub Niem
cy, 0049/17-47-71-21 -78
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 105 kg, diesel, stan 
b. dobry, - 3.700 zł oraz BOMAG, 1999 r. 235 kg, silnik diesel Hatz,
- 5.700 zł. Bolesławiec, tek 0601/57-13-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMAN, 1999 r., benzyna stan ideal
ny, • 3.100 zł. Bolesławiec, teł. 0603/10-25-21 
ZAGĘSZCZARKI GRUNTU WEBER (płyty), po 160 kg, diesel, tech
nicznie sprawne, używane - ok. 2.800 zł/szt. Wierzbno, woj. wro
cławskie, tel. 0603/91-57-75
O  ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, poj. 15 m3; spychar

ka gąsienicowa UTB 18 t, w całości lub na części. 
Wrocław, tel. 071/364-46-21, 0601/89-93-14 
01032681

ZBIORNIK NA SZAMBO poj. 7000-10.0001, konserwacja, 2 szL - 
1.400-1.600 zł. Oława, tel. 071/313-19-72 
ZBIORNIK NA SZAMBO z polietylenu, poj. 50001, - 3.200 zł. Wro
cław, tel. 0602/43-77-21
ZBIORNIK NA SZAMBO żelbetonowy, poj. 7 tys. m3, - 1.000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-81-25 do godz. 15 
ZBIORNIKI NA SZAMBO polietylenowe, poj. 5.000 I, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 0602/43-77-21 .
ZBIORNIKI NA SZAMBO poj. stalowe, 50001 -1.100 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-20
ZBIORNIKI ŻELBETONOWE na szamba, poj. 6000 -100001 • 2.500 
zł, istnieje możliwość montażu. Nysa, tel. 0604/44-54-73 
ZIEMIA z gruzem, z wykopów, z transportem, okolice Bielan Wro
cławskich, Psiego Pola. Wrocław, tel. 0603/95-77-95,0608/02-52-73 
ZSYP DO GRUZU 11 elementów, nowy, • 3.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-06-48
ŻURAW ŹBA-0.15 okienny, mało używany, • 800 zł. Przemków, tel.
076/831-92-38, 0604/94-36-70
ŻWIR POSPÓŁKA 271, • 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96

SPRZĘT
SPORTOWO-TURYSTYCZNY

O ATLAS KETTLER - 950 zł, Alex 650 zł, Chris Top - 900 
zł, steppery • od 200 zł, bieżnia - 350 zł, orbitek Ma- 
gnetik - 500 zł, bieżnia elektr., najwyższa opcja • 3.800 
zł i inne, sprzęt do siłowni, kije do gry w golfa • 100 
zł/szt. Legnica, tel. 076/866-34-07 84017911 

O BASENY POMPOWANE atrakcyjne, w supercenach - 
już od 99 zł oraz materace 1-, 2- i 3-osobowe. Zadzwoń 
lub przyjedź, a przekonasz się sam. Wrocław, ul. Tu
nelowa 4, tel. 071/336-35-89 (oraz fax), 0605/62-02-03 
85001831

BROŃ DRYLING SIMSON krótki, grawerowany, kal. 16-8 x 57JRS, 
2 lunety, 4x30 i 6x42, cena, • 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-24-08
BROŃ SZTUCER RADOM HUNTER kal. 7.62 x 39. z lunetą Meop- 
ta 6 x 42 + Pro Point Tasco, amunicja, akcesoria dodatkowe, stan 
idealny, - 4.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-81-33 
BROŃ GAZOWA REWOLWER ROHM 9 mm, prawie nowy, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/311-46-87
BROŃ MYŚLIWSKA „KNIEJÓWKA" ZH 304 prod. czeskiej, lufa 
kulowa 7x57R, gładka 12/70 ♦ lufy wymienne 2x12/70, nie używa
ne, luneta Zeiss 6x32, z montażem, • 2.900 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-96-89
BROŃ MYŚLIWSKA KNIEJÓWKA BOK kal. 12 x 12/12 x 7.57R, 
wymienne lufy, z lunetą, prod. czeskiej, • 3.500 zł. Głubczyce, tel. 
077/485-29-47
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER ZBK110 z montażem, stan ideał-

KUPIĘ PIANKĘ WINDSURFINGOWĄ dziecięcą ora* trapez. Wror 
cław, tel. 071/372-66-59 wieczorem 
KUPIĘ PLECAK 901, z regulacją środka ciężkości na plecach. Wro
cław, tel. 0603/52-95-40
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY desantowy, o wyporności 1.5-31,' 
może'być byłe ZSRR (zapłacę za informację). Zielona Góra, tel. 
0609/63-64-73
KUPIĘ PRZYCZEPĘ PODŁ0DZIOWĄ lub małą przyczepę baga
żową, zarejestrowaną. Wrocław, tel. 357-42-96.
KUPIĘ ROWER WODNY 6-osobowy. Leszno, tel. 0601/78-72-82 
KUPIĘ ROWER WODNY w dobrym stanie, może być do remontu. 
Leszno, tel. 0603/58-22-64
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI WĘDKARSKIEJ elektryczny. Jelenia 
Góra, tel. 0601/32-41-67
KUPIĘ STÓŁ DO PING-PONGA prod. Zach. Wrodaw, tel. 
071/372-66-59 wieczorem
KUPIĘ TRATWĘ RATUNKOWĄ. Poznań, tel. 061/853-28-32 
LORNETKA 7 x 50 -150 zł, nowa. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
ŁAWECZKA KETTLER do ćwiczeń mięśni brzucha, - 80 zl. Węgli
niec. tel. 0606/11-52-78
ŁAWKA POD SZTANGĘ 2 hantle - 250 zł, ławka na mięśnie brzu
cha • 70 zł, bieżnia, poręcze, regulacja obciążenia - 420 zł. Sława 
Śl., tel. 068/356-77.-99 -
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, dla konese
ra, dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik 1,8 OHC, napęd 
śrubowy, stan idealny, • 9.900 zl lub zamienię na samochód. Dzier
żoniów, tel. 074/832-07-57
ŁÓDŹ MOTOROWA biało-czerwona, kabina 4-osobowa ze spaniem, 
ładna, przyczepa, silnik Chrysler 115 KM, - 24.000 zł lub zamienię 
na samochód, najchętniej diesel. Wrocław, tel. 071/311-70-15 
ŁÓDŹ MOTOROWA 4-osobowa, laweta, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
ŁÓDŹ MOTOROWA GLASTROM, 1992 r., 3000 ccm, benzyna LX 
Mercuruses, przekładnia ZET, 140 KM, kabina do spania, dl. 6.5 m, 
tylko 40 godzin w wodzie, wersja USA, radioodtwarzacz + przycze
pa podłodziowa, ocynkowana, zarejestrowana, • 43.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-49-12 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AE0056 www.autogielda.com.pl)

Z K T  L U B A W A  -  S K Ł A D  F A B R Y C Z N Y  
W I L L O W E  B A W E Ł N A  + I G L O O  -  40  M O D E L I

PRAWDZIWE NAMIOTY
POWERMAN Wrocław, ul. Chorwacka 41

OP012457
S P O R T  tel. 071/325-25-13; 325-97-75

ny, kal. 222Rem, pokrowiec, • 800 zł. Bierutów, tel. 315-62-78, 
0609/49-32-78
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA z lunetą, wymagane zezwolą- 
nie na broń sportową - 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-36-34 
BUTLE DO NURKOWANIA 2x7 litrów, aparat oddechowy z dwo
ma ustnikami, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/319-84-19 (Tomek) 
BUTY DO JAZDY KONNEJ wysokie, czarne -150 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-75
BUTY I PEDAŁY ROWEROWE, • 300 zl. Chojnów, tel. 
0604/99-56-91
DESKA WINDSURFINGOWA szkoleniowa, duża, kompletne. Ka
mieniec Wr., tel. 0602/84-61-56
DESKA WINDSURFINGOWA mieczowa, dl. 325 cm, 160 I, bom 
klamra, maszt 4,65 cm, żagiel 5,5 m2, - 1.400 zł. Karpacz, tel. 
075/761-82-69
DESKA WINDSURFINGOWA 380, 360, 310 - od 300 zł, ♦ pianka 
szczupła 140,160,175 - od 80 zł. Kościan, tel. 0607/19-56-64 
DESKA WINDSURFINGOWA North Sail Katana, pow. 6.5 m2 (1 
Camber), - 450 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71,0606/72-77-58 
DESKA WINDSURFINGOWA idealna do nauki. 320 cm, 160 I, • 
600 zł. Legnica, tel. 0604/56-81-00
DESKA WINDSURFINGOWA XANTOSII wyporność 1331, żagiel, 
maszt, bom, - 3.000 zł oraz ALFA dł. 300 cm, 1301, żagiel 6 m2, 
maszt dzielony, bom na klamrę, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0602/82-13-54
DESKA WINDSURFINGOWA F2 ORBIT dl. 290 cm, 1241, zielona, 
żagiel 6 m2, maszt dzielony, bom na klamrę, -1.500 zl. Legnica, tel. 
076/721-67-19, 0602/82-13-54
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC ULTRA BEE dl. 284 cm, 
szer. 59 cm, wyp. 117 litrów, • 700 zl. Leszno Górne, tel. 
068/376-62-37
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC HOT 1351. stan b. dobry, -
1.000 zł. Lubin, tel. 076/844-69-36, 0601/06-10-43 
DESKA WINDSURFINGOWA z osprzętem, - 350 zł. Strzegom, tel. 
074/855-41-23
DESKA WINDSURFINGOWA MISfRAL dwa żagle (5 m2 i 7 m2), 
stan b. dobry • 650 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
DESKA WINDSURFINGOWA pędnik dla dzieci, żagiel 2.9 m2, alu
miniowy maszt, bom z klamrą, b. lekki, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39
DESKA WINDSURFINGOWA BIC VIVACE dł. 3 m, 1301 wyporno
ści, stan b. dobry, futerał, 2 x stateczniki, paleta, maszt, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-73-27, 0602/34-88-70 
DESKA WINDSURFINGOWA AHD dł. 275 cm, wyporność 96 I, -
1.300 zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
DESKA WINDSURFINGOWA .Bic Calypso*. 3.2 m * kompletny 
pędnik ,Vamp Slalom*, 5.6 m, stan b. dobry, stan b. dobry, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/89-67-46
DESKA WINDSURFINGOWA FZ SPUTNIK 285 cm, 115 I wypor
ności, stan idealny, kpi. lub z pędnikiem, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39
DESKA WINDSURFINGOWA BIC TECHNO, • 2.400 zł. Wrocław, 
tel. 0502/27-57-47
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL EOUIPE 372 cm, 235 I, 
wyporność 13 kg, klasa olimpijska, żagiel Monofilm 7 m2, bom z 
klamrą, maszt dzielony, stan idealny, - 2.700 zł oraz F2 XANTOSII, 
1999 r. 310 cm, 147 I, żagiel No Work Sails 6,5 m2, bom Vario z 
klamrą, maszt 2-częściowy Carbon, stan idealny, • 2.600 zł oraz 
FANATIC BEE, 2000 r. 294 cm, 1641 wyporności, stan idealny, semi, 
kpi. lub z pędnikiem, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39 
DESKI WINDSURFINGOWE długość 295-345 cm, od 490 zł. Wro
cław, tel. 0602/32-53-04
JACHT BEZ II, kabinowy, pow. żagla 7 m2, dł. 4 m, mocowanie na 
silnik, laminowany, stan idealny, • 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-28-04, 
0601/91-17-49
JACHT SASANKA, 1999 r. profesjonalny, denny balast, z przycze
pą 2-osiową hamulec najazdowy, zarejestrowany, opłacony, do pły
wania, z silnikiem Mercury, 4 KM, - 30.000 zł. Bolków, tel. 
675/741-46-29 , '
KAJAK DMUCHANY 2-osobowy, 5-komorowy, nowy, - 250 zł oraz
2-osobowy, stan idealny • 350 zł. Psary, tel. 071/387-86-26 
KAJAK GUMOWY 2-osobowy, 5-komorowy •; 350 zł. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
KATAMARAN 22 m2, 3-Osobowy, - 17.000 zł. Wrocław, tel, 
0502/27-57-47
KATAMARAN, 1998 r., żagiel 10 m2, wym. 6x3 m, 4-osobowy, 
sprawny, nie wymaga uprawnień, transport na bagażniku samocho
dowym, - 2.000 zł lub zamienię na jacht kabinowy. Siedlce, tel. 
0602/32-86-64
KATAMARAN SUN TRAKCER BIG FOOT, 1999 r. silnik Hercules 
60 KM, 12-osobowy, mało używany, zarejestrowany, - 45.000 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 0607/61-34-14 (zdjęcia do tej oferty możńa 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0228 www.autogiel- 
da.com.pl)
KIJE DO GRY w golfa, torba, wózek, piłki - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/347-81-86
KUE DO GRY W GOLFA grafitowe, kompletne, ♦ torba i wózek, -
2.500 zł. Mochy, tel. 065/549-01-85 
KOMBINEZON RATUNKOWY na jacht, wartość sklepowa 2000 zł - 
650 zł lub zamienię na Fiata 126p lub inne propozycje. Pieszyce, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0607/54-66-20 
KRĄŻEK DO SZTANG115 kg (3 szl) i 20 kg (4 szt.) wraz ze stoja
kami, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-57-78 
KUPIĘ KARABINEK z lunetą, stan b. dobry (WIATRÓWKA). Le
gnica, tel. 076/856-39-52
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ .wiatrówkę*, karabin gładkolufowy, 4.5 
mm, z przyrządem optycznym • do 300 żł. Wrocław, tel. 
0602/82-48-26
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
KUPIĘ KARABINEK DO PAINTBALLA automat lub półautomat, z 
maską kulkami itp., w dobrym stanie, j ta chodzie*. Wrocław, tel. 

'0603/76-55-05
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ w cenie do 300 zł, może być do małe
go remontu. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ ŁÓDŹ ŻAGLOWĄ częściowo krytą, pow. żagli do 25 m2, z 
wózkiem. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
KUPIĘ MASZT aluminiowy i żagle, stan dobry, do Omegi. Legnica, 
tel. 0603/60-02-46
KUPIĘ MATERAC 2-osobowy, do namiotu, prod. polskiej. Wrocław, 
tel. 071/781-88-73, 090/27-74-47
KUPIĘ NAMIOT IGLOO mały. Wrocław, tel. 071/781-88-73. 
090/27-74-47

ŁÓDŹ MOTOROWA KABINOWA 4-osobowa, ze spaniem, b. ład
na, przyczepa łamana, silnik Chrysler, 115 KM, - 24.000 zł lub za
mienię na samochód, diesel. Wrocław, tel. 071/311-70-15 
ŁÓDŹ MOTOROWA MALIBU dł. 4.3 m, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/10-75-47
ŁÓDŹ MOTOROWA MERCURY, 1995 r. 5-osobowa, silnik Mercury 
35 KM, manetki Mercury, zarejestrowana, stan idealny, fotele roz
kładane, plandeka, narty wodne, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/62-40-39, 0608/84-92-20
ŁÓDŹ MOTOROWA RYBUWA, stan idealny, przyczepka, plande
ka, teleflex - 9.900 z (bez silnika), z silnikiem Merkury, 115 KM -
23.000 z. Legnica, tel. 0600/32-46-10
ŁÓDŹ MOTOROWA YAMAHA XR 310-B model 2000, 310 KM, 2 
silniki strugowe, 5-osobowy,. ♦ przyczepka, • 60.000 zl., tel. 
0607/61-34-14 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AC0240 www.autogielda.com.pl) .
ŁÓDŹ TURYSTYCZNA po remoncie*kapitalnym, nowy silnik Mer
kury (50 KM), 4-osobowa, dł. 5 m, stan idealny, wraz z przyczepą, -
20.000 zl. Wrocław, tel. 071/333-52-30,071/333-74-10
ŁÓDŹ WĘDKARSKA wym. 2.6 x 1.3 m, płaskodenna, żywiczna, z 
osprzętem, stan idealny, - 950 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
LODŹ ŻAGLOWA OK DINGY kokpit, dno laminowane, pokład ma
honiowy, po remoncie, nowy żagiel, stan b. dobry, • 3.000 zł. Dylaki, 
gm. Ozimek, tel. 077/465-18-54
ŁÓDŹ ŻAGLOWA ORION, 4 miejsca sypialne, wózek, 2 kpi. żagli, 
możliwość zamontowania silnika, • 7.000 zł. Śrem, tel. 
061/283-74-82, 0604/86-49-70
ŁYŻWOROLKI HOLLY SPORT rozmiar 41-42, mało używane, do
brej jakości, stan bardzo dobry, • 100 zł. Wrocław, tel. 783-29-14 
ŁYŻWOROLKI ROLLERBLADE. • 250 zl. Wrocław, tel. 
071/337-24-24, 0607/19-75-74
MATERACE DMUCHANE gumowe, zamszowe - od 50 do 150 zł. 
Psary, tel. 071/387-86-26

SKLEP WINDSURFINGOWY

M A LIBU
SZKOLĄ, SERWIS ŻAGU, ul. Dokerska 30 (pawilon) 

TEL 071/353-53-54,0-603 677 747
..........

MATERACE WELUROWE : 1-osobowe • 38 zł, 2-osobowe • 70 zł 
oraz 3-osobowe • 150 zł. Wrocław, tel. 0601/46-91-84 
MOTOLOTNIA 1-osobowa, - 5.500 zł. Brzeg-Skarbimierz, tel. 
077/411-34-12
MOTOLOTNIA, 2001 r. 2-osobowa, nowa, wózek Pipistwel, skrzy
dło Stranger, silnik Rotax 503, śmigło 3-łopatkowe z metryką moż
liwość nauki pilotażu (licencja), • 30.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/14-39-79 wieczorem
MOTOLOTNIE 1- i 2-osobowe, silniki Trabant, Barbus, skrzydło 
Skymaster, przyrządy, metryka, ważny przegląd oraz kpi. napęd od 
VW Garbusa • 3.500 i 6.500 zl. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
NAMIOT typu .domek*, 2 sypialnie, przedsionek, nowy, -1.100 zł. 
Bolesławiec, tel. 0501/46-84-60
NAMIOT typu .domek*, 3-osobowy, duży przedsionek, okna, moski- 
tiery, stan idealny, • 480 zł oraz inne. Głogów, tel. 076/834-46-34 po 
godz. 16
NAMIOT 2-osobowy, nowy, • 110 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-94-11
NAMIOT prod. Legionowo, 4-osobowy, z tropikiem, - 300 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-69-72, 868-77-53
NAMIOT 2-3 osobowy, prod. rosyjskiej, bardzo mocny, nielatany, 
gumowany, stan b. dobry, - 200 zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-27, 
062/785-66-39
NAMIOT 3-osobowy, nowy - 200 zł oraz 6-osobowy, nowy • 490 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-41-23
NAMIOT firmy CAMPUS, nowy, 4-osobowy, z przedsionkiem, nie 
używany, - 700 zł. Świdnica, tel. 074/851 -36-00 
NAMIOT 10-osobowy ♦ cztery kanadyjki do spania, stan b. dobry, - 
500 zł. Wrocław, tei. 0603/27-80-57 
NAMIOT nowy, 4-osobowy, 2 sypialnie, przedsionek, weranda, -
1.000 zl. Wrocław, tel. 071/337-09-96 
NAMIOT ATLANTA nowy, prod. niemieckiej, 4.5 x 3.2 x 1.9 m, 5-oso
bowy, 2 duże okna, tropik pokryty aluminium, moskitiera, doży przed
sionek 3.2 x 2 x 1.9-m, kolor srebrny, - 650 zł. Wrocław, tel. 
0601/46-91-84
NAMIOT DOMĘK 2 sypialnie, przedpokój, - 550 zł. Wolibórz, tel. 
074/873-37-45
NAMIOT DOMEK 5-osobowy, z przedsionkiem, nowy, prod. niemiec
kiej, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17 
NAMIOT DOMEK .LEGIONOWO* 4-osobowy, sypialnia dzielona, - 
przedsionek, okna, stan b. dobry - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/357-23-54
NAMIOT HAITI na gwarancji, 3-osobowy, z tropikiem, z dużym przed
sionkiem, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/321-55-24 
NAMIOT HEL 4 2 sypialnie, przedsionek, stan dobry, - 400 żł. Wro
cław, tel. 071/357-14-58 po godz. 17 
NAMIOT łGLOO z tropikiem, moskitiera, tropik powleKany alumi
nium, wym. 2.4 x 2.1 x 1.3 m, waga 5 kg, • 220 zł. Wrocław, tel. 
0601/46-91-84
NAMIOT TWIN 6 4-osobowy, 2 sypialnie 2-osobowe, przedsionek, 
stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-23-54 
NAMIOT WEEKEND DISCOVERY 5, 2000 r. 5-osobowy, używany 
1 sezon, wym. 2.0x4.8x3.0 m, 2 kopuły, 2 wejścia, • 450 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-35-95
NAMIOT WOJSKOWY duży, 6 okien, stan b. dobry, • 1.850 zl. Wro
cław, tel. 071/373-03-98
NAMIOT WOJSKOWY, - 700 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
O NAMIOTY 2-6-osobowe, 1,213 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

NARTY ZJAZDOWE BLIZZARD Secura Top * wiązania Polsport 
130 • 200 zl. Wrocław, tel. 0502/52-69-24 
NAUKA GRY w golfa - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 0600/58-07-35

PARALOTNIA rekreacyjna, sten dobry, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/324-97-18 po godz. 20
PARALOTNIA AEROLOGIC 51 masa startowa 80-110 kg, uprząż 
Charly Elitę, protektor Freex, plecak Dudek, System Speed, • 1.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-23-37,0603/83-74-46 
PARALOTNIA APACHEII29, od 100 • 125 kg.stanb. dobry, dobra 
pod napęd, -1.200 zł.., tel. 0607/32-48-91 
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg. stan b. dobry, -
2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PISTOLET DO PAINTBALLA SPLATMASTER sten idealny, ntało 
używany, na gaz C02, zasobnik na 10 kulek, • 130 zł. Wrocław, tel; 
0603/76-55-05
PLECAK ALPINUS WOODPECKER 751, stan dobry, zielony, - 250 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 0504/84-51 -34 
PONTON duży, 4-osobowy, wielokomorowy, prod. zachodniej, • 220 
zł. Rawicz, tel. 065/545-33-35
PONTON 3-osobowy, nieużywany, wym. 262 x 115 cm, - 300 zł.
Strzelin-tel. 071/796-12-77 po godz. 16
PONTON 3,4-osobowy -190 zł, 2-osobowy -140 zł. Wrocław, tel.
0603/40-09-94
PONTON GUMOWY 4-osobowy. z deską na silnik, - 710 zł. Wro
cław, tel. 0608/84-92-20
PONTON METZELER 2-osobowy, dl. 2,9 m, - 620 zł oraz 5-osobo- 
wy, długość 5 m, 4-komorowy, z deską na silnik, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/387-86-26
PONTON WĘDKARSKI 2,3-osobowy, 4-komorowy, dl. od 2,4 do 
3,4 m • od 140 do 250 zl. Psary, tel. 071/387-86-26 
PONTON ZODIAC firmowy, gumowy, z deską do mocowania silni
ka, dla 1 osoby dorosłej i 1 dziecka, wyporność 250 kg, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-85-60
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławka skośna, • 50 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS wielofunkcyjny - 470 zł, Gryf - 
50 zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS Ketler-Fitness-Center, stan b.
dobry,-- 4.500 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia, rower, wiosła, inne, 11 funkcji,
• 450 zł. Legnica, tel. 0503/97-73-28
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ SE-073, 11-funkcyjny: twister + blok 
rowerowy ♦ wioślarz + komputer, waga 47 kg, - 400 zl. Nysa, tel. 
077/433-39-64
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ kończyn -170 zł. ławkorolka - 320 zł, 
STEPPER mały - 80 zł, duży • 270 zł. Sława SI., tel. 068/356-77-99 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ stepper i atlas, Stan idealny, -1.000 zł. 
Sosnówka, tel. 075/761-04-24, 0601/95-25-69 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ wielofunkcyjny, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/781-75-30 -
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS rowerek, bieżnia, kajak, - 450 
zł. Wrocław, tel. 071/341-44-86
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ORBITREK mało używany, z licznikiem,
-150 zł. Wrocław, tel. 357-78-61
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia z elektronicznym wyświetlaczem,
- 500 zl. Wrocław, tel. 071/319-84-19 (Tomek)
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS 1-stanowiskowy, 15-funkcyjny, 
stan b. dobry, • 850 zł. Żagań, tei. 0603/05-71-08 
RAKIETA TENISOWA YONEX RD 1700 titanium 26 (Richard Krji- 
cek), nieużywana, z naciągiem, do tenisa ziemnego, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0503/12-99-06
ROWER TRENINGOWY, - 90 zł. Sława Śl., tel. 068/356-77-99 
ROWER WODNY 2-osobowy, • 800 zł. Lupica, gm. Sława, tel. 
068/356-76-55
SCYZORYK ŻEGLARSKI firmowy, brytyjski - 80-100 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-65-93, 0605/76-57-97
SEJF NA BROŃ myśliwską, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/365-36-33, 
0605/25-83-16
SILNIK MERCURY SAIL POWER 4 KM, alternator, długa kolumna, 
mały przebieg, technicznie sprawny, plomby, - 2.000 zl. Bolków, tel. 
075/741-46-29
SILNIK DO ŁODZI 6 KM, prod. włoskiej, - 600 zł. Lubin, tel. 
076/844-73-30
SILNIK DO ŁODZI 4 KM, - 400 zł. Opole, tel. 0603/08-73-46.
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 28 KM, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
SILNIK DO ŁODZI MOTOROWEJ MERKURY, 1994/95 r., 115 KM 
stan idealny, kompletny, manetka ci)ga, poner trim, 2-suw, mało uży
wany • 12.900 z, oraz dost)pne tek>e inne silniki, akcesoria i odzie 
motorowe. Legnica, tel. 0600/32-46-10 
SILNIK DO ŁODZI MOTOROWEJ zaburtowy, 8 KM, prod. radziec
kiej, • 320 zl. Malczyce, tel. 071/317-90-63 
SILNIK DO PONTONU spalinowy, prod. niemieckiej, - 900 zl. Świe
bodzice, tel. 074/854-64-30
SILNIK DO PONTONU 5 KM, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-26 
SIŁOWNIA KETLER CLASIC stan idealny, -1.100 zi. Sława ŚL, 
tel. 068/356-77-99
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ WEMBI.EY International, wysokiej 
klasy, czarne, z osprzętem, -1.200 zl. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
SKAFANDER DO NURKOWANIA suchy, • 400 zł lub zamienię na 
ponton, 4-osobowy, z wiosłami. Bolesławiec, tel. 075/732-51-07, 
0604/53-98-49
SKUTER WODNY BOMBARDIER, 1996 r., 800 ccm, benzyna, -
16.000 zł. Jasień, tel. 068/372-27-38 
SKUTER WODNY KAWASAKI 650 100 KM. - 5.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/91-72-42
SKUTER WODNY SUZUKI WET BIKE. 1984 r., 1000 ccm, przy
czepka do transportu, wózek do wodowania, pokrowiec, mało uży
wany, atrakcyjny wygląd, - 5.200 zł. Włocławek, tel. 0604/64-38-91 
SPRZĘT DO GOLFA : torba, wózek, kije, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/351-17-63, 0501/46-64-03
SPRZĘT DO NURKOWANIA nowy, - 4.000 zł. Bielawa, tel. 
0602/74-34-71
SPRZĘT DO. NURKOWANIA automat oddechowy, z butlą, .noszą- - 
kiem* • 500 zł lub same butle (różne). Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0604/15-16-87
O SPRZĘT SPORTOWY ATLAS rowery treningowe, bież

nie, steppery i inne - od 140 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16,075/782-29-22 84017761

STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, na żetony, nowe płótna, bile + 2 
kije, stan b. dobry, • 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/73-1 
STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, na żetony, płyta marmurowa, kije, 
bile, • 1.500 zł. Szprotawa, tel. 0607/19-82-23 
STÓŁ BILARDOWY 7-stopowy, na żetony, do wymiany płótno, bez 
kijów, stan dobry, - 2.400 zł. Węgliniec, tel. 075/771-45-50 
STÓŁ BILARDOWY prod. zach., nało używany, stan idealny, - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 0608/10-75-47
STÓŁ BILARDOWY 7-stopowy, czamy, nowe płótno, 3 kije, nowe 
bile, na żetony, stan b. dobry, - 2.700 zł. Zgorzelec, tel. 0602/15-28-21 
STÓŁ PIŁKARSKI na monety 2-złotowe, podświetlany, z bezpiecz
ną szybą używany, - 1.900 zł lub zamienię na bilard lub .bujaki*. 
Bolesławiec, tel. 0602/73-12-28
WÓZEK DO MOTOLOTNI 2-osobowy. + osprzęt, - 1.700 zł lub 
zamienię na łódź żaglową. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76, 
0601/65-42-56
WYPOSAŻENIE KORTU TENISOWEGO, - 1.500 zl. Głogów, tel. 
076/833-52-35, 835-08-64
WYPOSAŻENIE SIŁOWNI kompletne, + sauna z zew. sterowaniem,
• 50.000 zł. Głogów, tel. 0607/19-50-66 
WYSOKOŚCIOMIERZ do samolotu, - 320 zł. Wrocław, tel. 373-03-98 
ZAMIENIĘ ATLAS 1-osobowy, wartość 5.000 zł - na motocykl ści
gacz. Wrocław, tel. 07-1/312-44-24
ZAMIENIĘ ŁÓDŹ MOTOROWĄ wiosłową, na przyczepkę lub sprze
dam. Wrocław, tel. 357-50-47
ZAMIENIĘ.PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ 11-funkcyjny. stan b. dobry,

• m.in. bieżnia z wyświetlaczem prędkościomierza i spalonych kalorii
• 800 zł, na telewizor min. 28’, nowszej generacji, w tej cenie. Ża
gań, tel. 0605/4540-22
ZAMIENIĘ ŻAGLE do jachtu El-bimbo (nowe) - na żagle do jachtu 
Orion. Dzierżoniów, tel. 074/831-68-61 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY Sail Infemo, pow. 6.0 m2' - 200 zl 
oraz Easy Rider, pow. 5.0 m2, - 200 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71, 
0606/72-77-58
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NEIL PRYDE VX pow. 7.3 m2, - 520 
zł. Leszno, tel. 065/520-08-92
ŻAGjEL WINDSURFINGOWY NEIL PRYDE DIABLO 7.7 m2, mo
del «2000, stan b. dobry, • 1.350 zł oraz RAVSCHWIND Vertigo Dual 
Cam, 5.1 m2, stań dobry, - 400 zł. Leszno, tel. 065/526-21-83 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY Nilpryde VX3,5,9 m2, - 600 zł. Wro
cław, teł. 0601/70-57-00
ŻELAZKO TURYSTYCZNE nowe, składane • 45 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-88-93

TURYSTYKA
.ABC' WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U Jacka*, pensjonat 
położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Pokoje z łazien
kami, TV lub tańsze ze wspólną łazienką, TV. sprzętem plażo
wym, czajniki i szklanki w każdym pokoju. Zobacz zdjęcia, 
www.ta.pl/jacek, rezerwacje. Koszalin, tel. 094/318-92-96 
99000001
.ADHARA* NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. Przepięk
ny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). Bardzo wiele atrak
cji, pokoje i apartamenty, wyżywienie, drink bar, sauna, sola
rium itp., www.adhara.ta.pl, ceny promocyjne, dzwoń i pytaj.., 
tel. 094/316-55-69 99000001
.MORSKI DWOREK* przepiękny nowy pensjonat, pokoje 2-,

3- i 4-osobowe, z aneksem, łazienką, TV sat, telefon, na miej
scu drink-bar, sala kominkowa, bezpieczny parking, plac za
baw, 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, restauracja* bilard, 
sauna, solarium, siłownia, parking, NISKIE CENY, www.troja- 
nowski.ta.pl.., tel. 059/814-89-65 i 814-89-64 99000000

•  ,U IWONY* w Mielnie. Kameralny, tani pensjonat, położony 
blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku, teren zielo
ny, ogrodzony, parking. Zobacz w internecie www.ta.pl/iwona, 
rezerwacje. Koszalin, tel. 094/318-95-57 99000001

•  .WILLA PARADISE* w Mielnie, poleca wczasy w kameralnych
warunkach, pięknym otoczeniu soczystej zieleni, za niewielką 
cenę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z TV sat, lodówki na piętrach, 
parking na miejscu, pełna wizja www.ta.pl/paradise. ., tel. 
094/318-90-67 99000001

•  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE • Świnoujście, kwatery pry
watne, blisko morza, od 15 zi/doba, rezerwacja, e-mail: bog- 
zab@poczta.onet.pl, http://www.republika.pl/bogzab. Wrocław, 
tel. 071/341-33-54, 0607/13-54-66 99000001

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Kotlinie Kłodz
kiej, w okolicach Śnieżnika, blisko basen, Jaskinia Niedźwie
dzia, kolej linowa, konie, liczne szlaki piesze i rowerowe, do
stępna kuchnia i parking, ogród, miejsce na ognisko, grill, ceny 
od 15 zł/doba, dzieci do lat 7 - 50%. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-12-83 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu, ok. Krzy
wina, woj. wielkopolskie, blisko lasy i jeziora, zaprasza na weeken
dy i wczasy, w ofercie jazda konna, kuchnia domowa - 20 zl/oso- 
bę/dobę. Bieżyń, tel. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bystrzycy Górnej k. 
Świdnicy Śl., malownicza okolica, lasy, góry, wczasy z kursem pra
wa jazdy - 35 zł/osoba ♦ 700 zł/kurs. Bystrzyca Górna, tel. 
074/850-99-59
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Chata Sudecka* w 
La sówce w Górach Bystrzyckich, pokoje 1- i 2-osobowe z łazienka
mi oraz wieloosobowe, TV, sala kominkowa, sala biesiadna, miej
sce na ognisko, grill, dla grup większych niż 10-osobowe zniżka, od 
25 zł/osobę. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -90-24 •
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zajazd k. Deszczna, 
woj. lubuskie, zakwaterowanie w kameralnym pokoju + b. dobre 
całodzienne domowe jedzenie, cena 25-35 zł/osobę/dobę, przejażdż
ki konne. Deszczno, tel. 0601/56-82-36, woj. lubuskie 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zajazd, stadnina koni, 
Gliniku k. Skwierzyny, zakwaterowanie + całodzienne wyżywienie, 
cena 25-35 zł/dobę, przejażdżka konna -10 zł/godz. Glinik, tel. 
095/720-11-39 lub, 0604/41-11-11
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Wałbrzyskich, 
bdb warunki wypoczynku, las, zalew, zabytki, cisza - 20 zł/osoba. 
Grzędy Górne, gm. Czamy Bór, tel. 074/845-01 -83 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad morzem, pokoje,
TV, grill, sprzęt wodny, wiele atrakcji, od 20 zl/doba. Kamień Pomor
ski, tel. 0606/26-58-18
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO samodzielny domek, w 
lesie, własny staw rybny, rzeka w pobliżu, jazda konna i bryczka - 30 
zł/osobę. Kania, gm. Kalisz, tel. 0603/84-19*91 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .POD ŚWIERKAMI" w 
Laskówce (Kotlina Kłodzka), 80 km od Wrocławia, góry, lasy, cisza, 
szlaki turystyczne, pełne, domowe wyżywienie, na posesji staw i stru
mień, piękne krajobrazy, blisko jeziora - 45 zł/doba. Laskówka, tel. 
074/817-15-54, 817-02-06, 0605/57-39-29 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad Jez. Otmuchow- 
skim, pokoje 2,3,4-osobowe, kuchnia do dyspozycji, łazienka, WC,
100 m od jeziora • 20 zł/doba. Ligota Wielka, gm. Otmuchów, tel. 
077/431-46-53, 0601/16-79-29
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO u podnóża Gór Świę
tokrzyskich, z pięknymi widokami i smacznymi posiłkami - 45 zł/oso
bę/dobę. Łagów, tel. 041/307-48-35
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, nowy dom 
nad potokiem, pokoje z łazienkami i bez, nowe meble, TV sat., hy
dromasaże, taras 80 m2, sala balową na 28 osób, kominek, grill, 
parking ogrodzony, jezioro, zamki, liczne atrakcje turystyczne, noc
legi od 15 zł/osobę, obiady -12 zł. Michałkowa, gm. Walim, tel. 
074/845-33-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Niegoszcz k. Mielna, 
nad morzem, do wynajęcia pokoje 2,3,4 osobowe, od zaraz do listo
pada, kuchnia, WC, łazienka, parking -18 zł/osobę/dobę poza se
zonem oraz 22 - zł/osobę/dobę w sezonie. Niegoszcz, gm. Mielno, 
tel. 094/318-91-95
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO rancho, pokoje 3-4-oso- 
bowe, nad Jeziorem Nyskim - 20 zł/osobę. Nysa, tel. 077/431-05-21 .,- 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach, cena 20-2$\; 
zł/doba/osoba. Olszyniec, tel. 074/845-33-67 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej k. Lesz
na, zaprasza na weekendy i wczasy, w ofercie nauka i jazda konna, 
wędkarstwo, biesiady przy ognisku (przy własnym zespole muzycz
nym) -15 zł/osoba/doba. Osieczna, tel. 065/535-01-70 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO ZAPRASZA na grzyby, 
ryby, kąpielisko, tereny leśne, noclegi w domu oddalonym o 500 m 
od bazy, możliwość wyżywienia lub możliwość odpracowania -15 
zł/osoba/doba. Parowa, tel. 075/731-27-45 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .ALASKAŃSKI ZA
PRZĘG* okolice Lądka Zdroju, obiekt ogrodzony 2,5 ha, oddalony 
od innych zabudowań, piękna panorama górska, poznawanie za
gadnień kynologicznych, str. internetowa: www.kotlina pl./alaskan. •
25 zł osobo-dzień, wyżywienie do uzgodnienia. Radochów, tel. 
074/814-69-72 Ą
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad jeziorem* 
zaprasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osobna łazienka, lasy, 
jeziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, cisza, czyste powietrze • 16 
zł/osoba, domowe obiady -13 zł, Kaszuby - Sominy k. Bytowa. So- 
miny 2, gm. Studzienice, tel. 059/821-60-02 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Sowich za
prasza, staw rybny, atrakcyjna okolica, XVIII-wieczne forty obronne, 
liczne szlaki turystyczne, zajęcia alpinistyczne, Zjazdy z 30-metro- 
wego mostu, noclegi od 12 do 15 zł/osobę. Srebrna Góra, tel. 
074/818-02-21, 0603/71-94-79
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO u podnóża gór Stoło
wych, w Kotlinie Kłodzkiej, pokoje 2, 3, 4-osobowe, TV, kuchnia, 
jadalnia, wc, parking, plac zabaw, grill, zwierzęta, czysta rzeka (pstrą
gi), blisko las, szlaki turystyczne, 20 zł/osobę/dobę. Ścinawa Górna, 
tel. 074/873-36-10
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO W GÓRACH w baro
kowym pałacyku, salon, komnaty 2-4-osobowe z łazienkami, Góry 
Stołowe, park, psy myśliwskie, parking - 30-50 zł. Ścinawka Śred
nia, tel. 074/871-17-11, 0602/31-91-94 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Sowich, tra

nsy i atrakcje turystyczne, cisza, czyste powietrze, pokoje 3- i 4-oso
bowe, rezerwacja, przy dłuższym pobycie możliwość negocjacji ceny. 
Walim, tel. 074/845-33-64
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO do wynajęcia domek 
wolno stojący, w pełni wyposażony • kuchnia, TV sat., wc, malowni
czo położony w górach Sowich, na weekendy i urlopy, do dyspozycji 4 < 
kucyk (nieodpłatnie), cena dorośli 25 zl/osobę/dobę, dzieci do lat 10 
-10 zł. Wolibórz, tel. 074/872-45-90 wewn. 15,0607/45-57-68 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w pełni wyposażone 
mieszkanie na piętrze w drewnianej chacie w Górach Bystrzyckich 
w pobliżu miejscowości Spalona (Sudety), na uboczu, cisza, źródla
na woda, 2 pok., kuchnia, łazienka, RTV, parking na posesji zada
szony, grill, pstrągi w stawie, - 25 zł/osoba, dla dzieci zniżka. Wro- - 
cław, tel. 0503/52-33-60,071/341-90-91 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem • A00140 www.autogiel- 
da.com.pl)
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nowy 

obiekt otoczony wodą i lasem oferuje bezpłatnie wędkowanie, 
sprzęt pływający wypoczynkowy, rowery, grill, sala taneczna 
kominkowa, grilowa, taras widokowy, basen kąpielowy z 8 m 
rynną, mini golf, boisko, plac zabaw, stadnina koni, w okolicy 
jeziora, tamy,'zamki, - 25 zl/doba, tektury VAT, www.agroryb.jgo- 
ra.osimrpl. Gryfów Śląski, tel. 075/781-26-61,075/781-48-51 
(fax), 0606/55-34-28 99000001

•  AGROTURYSTYKA - zapraszamy na wypoczynek w ciszy i 
spokoju, dookoła góry, lasy, rzeka, czysta woda i powietrze, 
park krajobrazowy, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg 
widokowy, kryty basen, na miejscu kuchnia, bilard, altana z 
kominkiem, parking, bogate runo leśne , cena 15 zł.., tel. 
074/814-27-48 99000001

•  AGROTURYSTYKA .DOLINA ROZTOKI* w Kotlinie Kłodzkiej, 
pokoje 3- i 4-osobowe, łazienka z WC, plac zabaw, grill, par
king, teren ogrodzony, atrakcyjne miejsce' na wycieczki, dla 
chętnych j. angielski, kuchnia domowa (20 zł śniadanie i obia- 
dokolacja), nocleg 16 zl. Roztoki, tel. 074/812-66-79 
99000001

•  ATUT Wczasy w Chorwacji - Vodice, APARTAMENTY. PEN- . 
SJONATY, WILLE, 7 lub 9 noclegów, transport, ubezpiecza- *■ 
nie, wyżywienie w pensjonatach i willach, pilot, rezydent - od
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699 zł. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 116, teJ. 
071/373-26-81.367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY • PROMOCJA« wczasy z wyżywie
niem • GRECJA Nei Pori, 28.06-10:07.2001,9 noclegów, trans
port, ubezpieczenie, rezydent-1.100 zł,'informacje: atut@icen- 
ter.pl. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 116, tel. 
071/373-26-81, 367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY - PROMOCJA Grecja Nei Pori, OBÓZ 
MŁODZIEŻOWY, 28.06-10.07.2001, 9 noclegów, transport, 
ubezpieczenie, pilot, rezydent, • 1.100 zł , informacje: 
atut@lcenter.pl. Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116, tel. 
071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT Młodzeżowe Lato Wyspa Obojnan, namioty, pawilony, 
hotel 9 noclegów, wyżywienie, transport, kadra pedagogiczna 
i medyczna, ceny od 945 zł, informacje: atut@icenter.pl. Wro
cław, ul. Powst. Śląskich 116, tel. 071/373-26-81, 367-70-72 
99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik „Ml- 
STRAL* położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-oso- 
bowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, grill, cisza i spo
kój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwacja.., tel. 094/316-55-88, 
0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK - DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca pokoje i 
domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), wiele atrak
cji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżony, sauna, boiska 
sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/dukat, rezerwacje.., tel. 
094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema' poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m od plaży, 
blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich gości, www.ge- 
ma.ta.pl, rezerwacje. tel. 094/346-52-71, 0604/88-36-96 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO 2 pensjonaty ,Relax‘ i .Relaksik", pokoje 
2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyżywienie, kawiar
nia, parking na miejscu, do wypożyczenia skuter wodny, 
www.ta.pl/relaksik, rezerwacja. ., tel. 094/318-97-65, 
094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonacik .Dajana*, położony w cichej 
dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, parking, 
duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, rowery wodne, www.ta.pl/dajana, rezerwacje.., 
tel. 094/318-94-14 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna', położony 80 m od pla
ży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, możliwość par
kowania, wyżywienie, drink bar, pobyty świąteczne, weeken
dowe i wczasy, tanio, zadzwoń to się przekonasz, www.ta.pl/la- 
guna.., tel. 094/316-62-54 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-, 3-,
4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, parking. 
., tel. 094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK • KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy pokoje 
2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 55 zł/osoba z 
pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar na miejscu, cicha 
kameralna atmosfera, pełna wizja,- www.krzys.tą.pl. ., tel. 
094/351-60-36 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc w do
mach wczasowych w Mielnie, Saibinowie i Chłopach. Pokoje
0 zróżnicowanym standardzie w różnych cenach. Nasze hasło 
to .wczasy na każdą kieszeń*. Zobacz w internecie 
www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj. ., tel. 094/316-93-97 
99000001

BAŁTYK • OBÓZ, KOLONIA 50 m od morza, namioty, sale lekcyj
ne, internat, cena 560-630 zl/osobę/dobę (wszystkie świadczenia).
Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22
•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena*, poleca pokoje 

2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balkonami, po
łożony bardzo blisko plaży w strefie wydmowego lasu sosno
wego, cicha okolica, pełna wizja www.heleoa.ta.pl, rezerwa
cje. ., tel. 091/386-42-25 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda* poło
żony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca pokoje 2*, 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, parking, wyży
wienie na własnej stołówce (tanio), pełna wizja www.roda.ta.pl, 
rezerwacje. Pobierowo, tel. 091/386-42-63 99000001

•  BAŁTYK • REWAL dwa pensjonaty .Toda* i .Sedina*, położo
ne w niewielkiej odległości od morza, polecamy pokoje 2-,.3-,
4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie na miejscu, wszystkim zmoto
ryzowanym zapewniamy parking, pełna wizja www.toda.ta.pl, 
091/386-27-12, www.sedina.ta.pl 091/386-25-72.. 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM* poło
żony ha szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskiego, pokoje 
2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i widokiem na morze, 
wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł (pokoje 2- i 3-osobo- 
we) - 220 zł (pokoje 4-osobowe), www.ta.pl/grunt, rezerwacje. 
., tel. 094/316-58-41 99000001

•  BAŁTYK • DARŁÓWKO pensjonacik .Na fali*, położony w ci
chej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we z łazienkami, TV i zapleczem kuchennym (każdy), www.na- 
fali.ta.pl, rezerwade.., tel. 094/340-80-23 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW .ZEFIR’ wspaniale położony przy 
plaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we z łazienkami, boiska, korty tenisowe, solarium, fryzjer, plac

, zabaw, www.ta.pl/zefir, rezerwacja. ., tel. 091/381-12-00 
99000001
BAŁTYK • JASTRZĘBIA GÓRA ośrodek .Gwarek* (194 miej
sca), przepięknie położony przy samej plaży, poleca pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie na miejscu, par
king, boiska, plac zabaw, rezerwacje telefoniczne. ., tel. 
094/341-18-67,094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK • ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonadk .Alga*, po
łożony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami, tarasami, TV i lodówkami, parking zamknię
ty - tanio! Również weekendy, www.ta.pl/alga, rezerwacje.., 
tel. 094/318-29-79 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, TV 
sat, parking dozorowany, bilard, odległość do morza 400 m, 
organizujemy: wczasy, wypoczynek weekendowy, sikolenia, 
obozy, www.kowelin.ta.pl. ., tel. 059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK • ŁEBA ZWR .MAZOWSZE* pokoje 1-, 2-, 3-osobo- 
we z łazienkami, świetlica, parking, stołówka, drink-bar, możli
wość zabiegów rehabilitacyjnych, jazda konna, www.mazow- 
sze.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 059/866-18-70, 059/866-18-98 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z 
łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska sportowe, 
parking samochodowy, b. blisko morza, NISKIE CENY, 
www.ta.pl/irena.., tel. 094/318-95-78 99000000

•  BAŁTYK • MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe położone przy 
samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z 
pełnym wyposażeniem, stołówka na miejscu, zamknięty par
king, boiska, plac zabaw, rowery, sprzęt plażowy, www.ta.pl/puf. 
., tel. 094/341-18-67,094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pdkoje 1-, 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, kawiarnia 
na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, TANIO I 
www.ta.pl/admiral, rezerwacje. ., tel. 094/318-99-32 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNÓ lub Ustronie Morskie, pokoje z łazienkami
1 TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, domki lub kempin
gi w ośrodku kempingowym, www.furmanek.ta.pl, rezerwacje. 
., tel. 094/318-96-08 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głównym 
wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe z ła
zienkami i TV oraz Apartamenty, na miejscu wyżywienie, bi
lard, drink bar, plac zabaw i parking zamknięty, pełna wizja 
www.lazur.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kempingowy 
.Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy pokoje, domki i przy
czepy kempingowe z pełnym wyposażeniem, wyżywienie, 
www.ta.pl/plaza, rezerwacje. ., tel. 094/342-41-84, 
094/341-42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jonatan' z 
basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami i TV, ja
dalnia, parking, solarium, duży teren zielony z placem zabaw, 
grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla wędkarzy, ceny pro
mocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezerwacje.., tel. 094/316-62-97, 
0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK ■ MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA' położony 
bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazien
kami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wiele atrakcji, teren 
zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w internecie www.ta.pl/fi- 
lip, rezerwacje.., tel. 094/318-96-69 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie położona 
w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca pokoje, 2-, 3- i
4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze kuchenne, parkingi i 
duży ogrodzony teren zielony, pełna wizja www.fortuna.ta.pl, 
rezerwacje.., tel. 094/318-92-42,0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK • MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęda, piękna, spo
kojna okolica, nad morzem, od czerwca do września, także w 
weekendy, rezerwaqa • 18-35 zl/osoba. Międzywodzie, tel. 
091/381-46-35,0604/14-26-12 99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY JUBILATKA' po
leca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z łazien
kami i TV. Przepięknie położony, blisko morza, kawiarnia, drink 
bar, bilard i inne atrakcje, parking strzeżony, zobacz w interne
cie www.ta.pl/jubilatka, rezerwacje. Mielno, tel. 091/386-62-59 
99000001

‘ •  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, poleca 2-,
3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możliwość wyżywie
nia, b. duży zielony, ogrodzony teren rekreacyjny, plac zabaw,

BIURO PODROŻY 
WRATISLAVIA TRAVEL

poleca atrakcyjne wczasy 
w Chorwacji nad przejrzy
stymi wodami Adriatyku.
W ofercie również obozy 

młodzieżowe. 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09 OPOH943

ZŁOTA PRAGA
DLA WSZYSTKICH MŁODYCH 

DUCHEM
Zwiedzanie miasta, nocleg ze 

śniadaniem, autocar Lux, opieka 
pilota - wszystko to w promocyjnej 

cenie 139 zł (w tym VAT). 
Terminy: 12-13.05.2001 

9-10.06.2001 
Wratislavia Travel 

Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel. 789-90-09

cisza, kameralna atmosfera, pełna wizja www.mariola.ta.pl, re
zerwacja, tanio!!!. tel. 091(386-43-66 (fax), 386-44-28 
99000001 '

•  BAŁTYK - SARBINOWO kolo Mielna, kameralny pensjonat 
.Natalia' poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami ITV, 
wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy wędkarskie na ło
dzi, pełen komfort za niską cenę, pełna wizja www.ta.pl/nata- 
lia, rezerwacje.., tel. 094/316-56-92 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHARA* otwar
ty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urządzonych poko-

•' jach i apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, duży ogrodzony 
teren zielony, jadalnia, drink bar, parking, przy plaży. Zobacz 
w internede www.adhara.ta.pl, niskie promocyjne ceny.., tel. 
094/316-55-69,094/347-03-03 99000001

•  BAŁTYK • USTKA biuro turystyczne .Dorna* poleca wczasy w 
pensjonatach, mieszkaniach samodzielnych, apartamentach i 
kwaterach prywatnych przez cały rok, rezerwacja, www.do- 
ma.ustka.pl.., tel. 059/814-56-23,0601/65-28-63 99000001

•  BAŁTYK * USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, 
apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac zabaw, rowery 
górskie, sala konferencyjna (A-V), parking dozorowany, odle
głość od morza 250 m, www.jantar.ta.pl. ., tel. 059/814-40-93 
99000001

CZEK HOTELOWY dla 2 osób, na 14 nodegów na terenie Polski, 
Słowacji, Czech, Astrii, Danii, ważny do 02.2002 r, - 500 zł. Legnica, 
tel. 076/855-25-42
CZEK HOTELOWY dla 2 osób, kraj i zagranica, • 200 zl. Wrodaw, 
tel. 071/372-18-17
DO WYNAJĘCIA komfortowe pokoje, w Darłowie, • 20 zł/osoby. 
Darłowo, tel. 094/314-27-54
DO WYNAJĘCIA APARTAMENTY kuchnia, łazienka, TV kablowa, 
video, HiFi, 4-osobowe -160 zł/doba, 2-osobowe • 80 zl/doba. Wro
daw, tel. 0601/57-16-65
DO WYNAJĘCIA DOM 100 m2, na 8 osób, do września, jeziora,

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 oraz pokoje, w Sarnowicach nad j. Otmu- 
chowskim, spokój, miejsce na przyczepy kempingowe, prąd, woda, 
wc itp., cena 20 zi/osobę/dobę. Sarnowice, tel. 077/431-42-48 
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, z łazienką anek
sem kuchennym, las, kąpielisko, staw rybny, mikroklimat, - 60 zł doba. 
Wrodaw, tel. 071/360-14-28
O  DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Wilczynie 

Leinym koło Obornik Śląskich, 3-, 4- i 5-osobowe, w 
pobliżu las i stawy - ceny od 42 do 69 zł/doba. Wro
cław, tel. 071/362-19-04,0601/73-18-43 02026091 ' 

DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 6 szt., każdy o pow. 25 
m2, nad jeziorem Czoma, 100 m od plaży, ogrodzone, parking,
4-8-osobowe, mile widziane zwierzęta domowe -10 zł/osoba/doba. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-42-08 po godz. 22,0604/23-03-16 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad morzem, w Jarosław
cu k. Darłowa, 300 m od plaży, czerwiec • 12-15 zł/osobę/dobę, li
piec i sierpień - 22 zl/osobę/dobę, od 18 sierpnia -17 zł/osobę/do
bę. Legnica, tel. 076/862-96-73, 0602/21-17-34,0602/68-35-26 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad zalewem w Radko
wie, 5-8 osobowe, z aneksem kuchennym, sanitariat, TV -130 zł/do- 
mek. Radków, tel. 0603/91-28-65, woj. wałbrzyskie 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE nad Jez. Otmuchowskim, aneks 
kuchenny, łazienka, TV, osobne wejście, grill, ognisko, wędzenie ryb 
- 15 zl/doba od osoby. Ligota Wielka, gm. Otmuchów, tel. 
077/431-46-31
O  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 

żagiel 18 m2,4 koje, silnik Mercury, WC, pełne wypo
sażenie, -100 zł/doba., tel. 0503/80-73-98 02026991 

DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w Jedlinie Zdroju, Sude-
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lasy, pełne wyposażenie, salon kominkowy • 150 zł/doba. Zielona 
Góra, tel. 068/454-86-16 po 21, 0600/37-35-83 
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY na Mazurach, z łodzią ro
werami, pełny komfort, na 2 rodziny - 300 zł/doba. Wrodaw, tel. 
071/311-74-56, 0600/39-76-23
DO WYNAJĘCIA DOMEK nowy, 60 m od morza, WC/CT na miej
scu, w Jastarni - doba 100-170 zl. Gdynia, tel. 058/623-88-55 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 8-osobowy. w Kołobrze
gu -100 zł/dobę. Głogów, tel. 0607/81-65-63 
DO WYNAJĘCIA DOMEK 8-osobowy, wygody, do 15 do 30 lipca, 
Pobierowo - 240 zł/doba. Pobierowo, tel. 091/386-41 -52 
DO WYNAJĘCIA DOMEK murowany nad jeziorem w Sławie, na 3, 
6 osób, 2 pokoje, kuchnia, wyposażony, o.c., wc, tv, teren ogrodzo
ny - 20 zł/osoba. Sława ŚL, tel. 068/356-69-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Powidzu, nad jeziorem, 
dla rodziny 5-6 osobowej -100 zł/dobę. Śrem, tel. 061/283-67-32 
DO WYNAJĘCIA DOMEK do wynajęcia dla 6 osób, 50 km od Ku
dowy, wszelkie wygody, basen, TV sat, grill, wyposażona kuchnia - 
20 zł/osoba. Wrodaw, tel. 071/339-85-96 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY had jeziorem w Boszko- 
wie, dla 6-8 osób, dziaka 500 m2, zagospodarowana, zaplecze 
kuchenne i sanitarne - w sezonie 180 z/dob). Wrocław, tel. 
071/355-12-65, 0601/17-87-08

ty, uzdrowisko, zabiegi sanatoryjne, szlaki, sztolnie, zamki - 20 zł/do
ba. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-92 
DO WYNAJĘCIA MiEJSCA w zajeżdzie konnym, w Lesie k. Gorzo
wa, piękne uroki, lasy pełne grzybów, domowe jadło, nodeg kame
ralny, 20-40 zł/osobę/dobę, jazda konna 10 zł/godz.., tel. 
095/718-50-44
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA na polu namiotowym oraz dla przyczep 
kempingowych, od 15 zł/doba. Kamień Pomorski, tel. 0606/26-58-18 

. DO WYNAJĘCIA MIEJSCA nad morzem, do plaży 50 m, zielona 
okolica, zapewniamy pełne wygody, domowa kuchnia, parking. Re
wal, tel. 091/386-28-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Kołobrzegu, na okres wczasów, 
blisko morza - 30 zl/doba od osoby. Kołobrzeg, tel. 094/352-50-48 
po godz. 20, 0609/47-07-14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Mrzeżynie, samodzielne * poko
je, czerwiec • 18 zł/osoba, lipiec, sierpień • 23 zl/osoba. Mrzeżyno, 
tel. 091/386-62-80, 0603/51-54-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Sopocie. 2 i 3-pokojowe, wypo
sażone - 800 zl/tydzień. Sopot, tel. 0601/20-62-66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, 
na Mazurach, kajaki, łódki, jeziora • 20 zl/osobę. Stare Juchy, tel. 
087/619-91-77
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, w Ustce, 300 m od
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DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, dla 6 osób, 50 km od Ku
dowy, wszelkie wygody, basen, TV sat, grill, wyposażona kuchnia - 
20 zł/osoba/doba. Wrodaw, tel. 071/339-85-96 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Boszkowie, 20 m od 
jeziora, wc, aneks kuchenny, czerwiec • 15 zł/os, lipiec-sierpień -18 
zł/os. Boszkowo, tel. 0601/54-26-92, woj. leszczyńskie 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY 4-5-osobowy, w Świe
radowie Zdroju + parking, grill, - 20 zł. Ortowice, tel. 075/781-75-37 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY z wyposażeniem, sani
tariaty, parking, jezioro Otmuchów - cena 13-15 zł. Otmuchów, tel. 
0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad Jeziorem Otmu
chowskim, pełne wyposażenie, 15 km od granicy z Czechami -15 
zl/osobę. Otmuchów, tel. 077/435-42-58 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Jelczu-Laskowicach,
6-osobowy, -40 zł/doba. Wrocław, teł. 0502/58-49-33,071/337-22-31 
O  DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Pobiero- 

wie, pow. 40 m2, komfortowy, pokój ok. 20 m2, kuch
nia wyposażona, łazienka z kabiną natryskową, kry
ty taras, meble ogrodowe, położony w lesie, ok. 400 
m od plaży -1.700 zł/14 dni. Oława, tel. 071/313-21-68, 
071/303-33-97 02027051 

DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY nad jeziorem, w Powidzu 
(Wielkopolska) - 60 zl/domek. Powidz, tel. 063/277-61-90,275-19-82 
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, dla 5-7 osób, komfortowy, 
kuchnia, łazienka, TV, grill, własny parking, w lesie sosnowym, do
okoła jeziora, plaża - 120 zł/dobę. Brenno k. Leszna, tel. 
0608/25-91-58

morza, od czerwca do września • 100 zł/doba. Ustka, tel. 
059/814-34-33, 0609/39-94-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE I POKOJE w Boszkowie koło Lesz
na, jezioro, lasy • od 35-80 zł/pokój. Leszno, tel. 065/520-25-44 
DO WYNAJĘCIA NAMIOTY WOJSKOWE w Kołobrzegu, 50 m od 
morza • 60 zł/dobę, całodzienne wyżywienie - 21 zł, tel. 
094/352-95-22
DO WYNAJĘCIA NAMIOTY WOJSKOWE 10-osobowe, z wyposa
żeniem, na wojskowych polach namiotowych, w Unieściu, 200 m od 
morza oraz w Kołobrzegu, 50 m od morza - 60 zł/dobę, całodzienne 
wyżywienie - 21 zł.., tel. 094/357-45-61 
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem. Darło

wo, tel. 094/314-60-54,0607/29-71-05 99000001
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, os. Grzybowo, parking, 

"grill, 300 m od morza, piękna plaża • 25 zl/osoba. Kołobrzeg, tel. 
094/351-01-45
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Boszkowie, przy ul. Starkowskiej 19- 
20 zł/osobę. Boszkowo, tel. 065/537-14-31 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 4-5-osobowe, wyposażone, z widokiem 
na jezioro, osobne wejścia -12 zł/osobę/dobę w sezonie, z łazienką 
19 zł/osobę/dobę, wędkowanie, grill, boiska do gry, plac zabaw, 20 
m do jeziora Brońskiego. Brenno, tel. 065/549-46-86 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z TVC, łazienka, kuchnia, w miejsco
wości pogórskiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, wspaniałe miej
sce wypadowe w Góry Sowie, lochy walimskie, do zamku Książ i 
Grodno, do Czech 30 km, teren ogrodzony, parking, ogród, grill. 
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 internede pod numerem - A00518 
www.autogielda.com.pl)
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te l. 0-601 766 070, 071/367-39-50
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 2-pokojowy, kuchnia, ła
zienka, przedpokój, duży taras, w Wieluniu, 80 m do jeziora -100 
zł/dobę. Lubin, tel. 076/724-06-14,0603/12-30-51 
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy .Ośrodek Głębokie*, woj. lu
buskie - 22 zł/osobodobę. Międzyrzecz, tel. 095/742-14-93, 
095/741-85-08
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Lginiu, ok. 100 m do 
jeziora, las, czysta woda, kompl. wyposażenie, 2 pokoje, kuchnia, 
WC * prysznic, gaz, grill, TV, komplet ogrodowy, czerwiec i wrze
sień - 80 zł/dobę, lipiec i sierpień • 120 zł/dobę/domek. Góra, tel. 
065/543-33-96, 0603/70-95-24
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach Świętokrzy
skich, blisko jez. Chańcza, murowany, maks. dla 6 osób, kuchnia, 
prąd, gaz, pralka, lodówka, wyposażenie, okolice turystyczne, lasy, 
woda źródlana, mikroklimat, cisza, spokój, czerwiec, wrzesień • 35 
zł/doba, lipiec - 48 zl/doba. Lubin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Kamieniu Pomorskim i 
Dziwnówku, komfort, kuchnia, łazienka, altana, grill, TV, sprzęt wodny 
• od 20 zł/doba. Kamień Pomorski, tel. 0606/26-58-18

DO WYNAJĘCIA POKOJE w domku jednorodzinnym w Darłowie - 
20 zł/osobę. Darłowo, tel. 094/314-35-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, 2 km od morza, w czerwcu 
• 15 zł/osobę, w lipcu - 20 zł/osobę, w sierpniu -.18 zl/osobę. Darło
wo, gm. Koszalin, tel. 0503/93-61 -05 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłowie, 2 km od pla
ży, 20 zł/osoba, rejsy z Darłowa na Bórholm, sklep wolnodowy. Dar
łowo. tel. 094/314-42-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłowie, 2-, 3-, 4-oso
bowe, łazienka, kuchnia z wyposażeniem, grill w ogrodzie, parking • 
18 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-62*81 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, możliwość korzystania z 
kuchni, od 15 do 25 zł/osobę/dobę. Darłowo, tel. 094/314-39-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darfówku, czerniec - - 
22 zł/osobę/dobę, lipiec-sierpień - 25-30 zł/osobę/dobę. Darłówek, 
tel. 094/314-30-09, 0606/80-68-38 

. DO WYNAJĘCIA POKOJE w sezonie letnim, 100 m od morza i rze
ki • 25 zł/osobę. Dziwnów, tel. 091/381-36-55

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-3-osobowe, w Gdańsku, od czerwca 
do Września, w domku feflnorodzinnym, z osobnym wejśdem, 500 
m do plaży -15 zł/osobę/dobę. Gdańsk, tel. 058/343-51-34 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 2, 3 i 4-osobowe, TV. 
możliwość gotowania, ogródek * 20 zł/doba. Głogów, tel. 
0607/81-65-63
DO WYNAJĘCIA POKOJE na Mazurach, Iława, jezioro Jeziorak - 
18 zł/osoba. Iława, tel. 089/648-43-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3 i 4-osobowe, z łazienkami, w Jan
tarze k. Gdańska, czerwiec-wrzesień • 25 zl/osoba, lipiec i sierpień - 
30 zl/osoba. Jantar, tel. 055/247-79-79 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Jastarni, 2,3,4-osobo
we, od 28-32 zł/doba od osoby. Jastarnia, tel. 058/675-24-98 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w leśniczówce .Ostoja*, położona 900 
m nad poziomem morza, w Masywie Śnieżnika, konie, bilard, bar 
kominkowy - 20 zł/dobę. Jodłów, gm. Międzylesie, tel. 074/813-69-55, 
0502/25-22-21
DO WYNAJĘCIA POKOJE na lato w Kołobrzegu, 2-3-4-osobowe, 
z aneksem kuchennym, ogródek z grillem • 20-25 zł/osoba/doba. 
Kołobrzeg, tel. 094/351-68-87
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 500m od portu jachUK 
wego, przy ul. Zygmuntowskiej 41/5, kamienica, niekrępujące poko
je’ aneks kuchenny, dobry standard - 18-30 zł. Kołobrzeg, tel. 
094/352-50-84
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, od 20-25 zł/osoba. Ko
łobrzeg, tel. 094/352-84-56
DO WYNAJĘCIA POKOJE • 30 zł/osobę/dobę. Kołobrzeg, tel. 
094/351-76-65, 351-74-62
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-osobowe, kuchnia z pełnym wy
posażeniem, w Kołobrzegu - 20 zł/osobę. Kołobrzeg, tel. 
094/351-74-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu w internacie, pokoje
1-4-osobowe - 45 zł, w hotelu, pokoje 1-2-osobowe - 75 zł, w tym 
całodzienne wyżywienie. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-11 
DO WYNAJĘCIA POKOJE blisko morze, rzeka, jezioro, ekologicz
na okolica, bezpłatny parking, możliwość korzystania z kuchni - 20 
zł/osoba. Koszalin, tel. 094/315-54-26 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, aneks kuchenny, łazienka, grill, par
king w ogrodzie, w okol. stawów rybnych, źródła Maria, wokół góry, 
lasy, dekawe trasy turystyczne po stronie polskiej i czeskiej, 1 km 
od przejścia granicznego • 20 zł/doba. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE z aneksem kuchennym, TV, łazienka, 
na wypoczynek rodzinny, nad J. Otmuchowskim, wjazd i wejście 
niezależne, grill, ognisko, wędzenie ryb • 15 zł/osoba/doba. Ligota 
Wielka, gm. Otmuchów, tel.077/431-46-31 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad j. Otmuchowskim, na wczasy i week
endy, osobne wejście, kuchnia, łazienka, wc, duży ogród, dsza, spo
kój, mile widziane zwierzęta, grillowanie • 15-20 zł/osobę/dobę. Li
gota Wlk., tel. 077/435-42-86
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe w domku letnisko
wym, c.w., gaz, wc, w pobliżu lasy ijeziora, oferta dla osób cenią
cych dszę i spokój -14 zł/osobodobę. Ługi, gm. Dobiegniew, tel. 
095/761-20-64
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem - od 20 zł/osobę/dobę. 
Mielno, tel. 094/318-97-29, 0604/77-50-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 200 m od morza, TV, ła
zienka, 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 zł/osoba. Mrzeżyno, tel. 0607/56-94-08,091/481-59-65 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internede pod numerem - AC0226 
www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2- i 3-osobowe, 300 m od 
morza - 25 zł/osoba. Mrzeżyno, tel. 091/387-46-60 
DO WYNAJĘCIA POKOJE na weekendy i wczasy, z tarasem, ła
zienką i aneksem kuchennym, nad jeziorem, k. Świebodzina, czy
sta woda, cena od 20 zl/osobę. Niesulice, tei. 068/381-22-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 km od 
Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 zł/osoba (VII • 
VIII), pozostałe miesiące • 15 zł/os., kuchnia do dyspozycji, grill, 
ognisko. Ostrzyce, tel. 058/684-18-21 
DO WYNAJĘCIA POKOJE ośrodek .Sandacz*, j. Otmuchowskie, 
przez cały rdk, pokoje 2 i 3-osobowe, kawiarnia, jadłodajnia, 30 nr ' 
od jeziora • 20 zł/osobę/dobę. Otmuchów, tel. 077/431-55-81 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z TV, kuchnia, duży ogród, grill, miejsce 
na ognisko, domowe wyżywienie, w okolicy lasy • 15 zl/osoba, z 
wyżywieniem • 20 zl/osoba. Piotrówka, tel. 062/781-54-34 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe, Pobierowo, duże 
podwórko, parking, 200 m do plaży -18/25 zł/osobę/dobę. Pobiero
wo. teł. 091/386-41-52
DO WYNAJĘCIA POKOJE oraz domki kempingowe, własny par
king, 300 m do morza, cicha okolica, śdeźka zdrowia - 90 zł/doba. 
Pobierowo, tel. 091/386-44-01, 0601/97-05-32 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, wc, natryski - 25 zł/oso
bę/dobę. Pobierowo, tel. 091/386-47-94 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, komfortowe, z łazienka
mi i TV, parking bezpłatny, w nowym domu, 200 m od morza, cena 
25-40 zł/osoba. Pobierowo, tel. 091/386-44-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Powidzu, nad jeziorem • 25-27 l1/os. 
Powidz, tel. 063/277-63-23
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Bukowinie Tatrzańskiej, 2-, 3-osobo- 
we, z widokiem na Tatry, basen kryty, sauna, siłownia, konie w sio
dle i bryczki, rowery górskie, dostęp do kuchni - 35 zł/osobę/dobę. 
Przemków, tel. 076/831-92-38,0604/94-36-70 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3 i 4-osobowe, w Górach Sowich, 
trasy turystyczne, grill, staw, cena - 20 zi/osobę/dobę. Rzeczka, tel. 
074/880-63-16
DO WYNAJĘCIA POKOJE w gospodarstwie agroturystycznym, w 
Starym Lesie, położonym 12 km od jeziora nyskiego, gór opackich i 
przejścia granicznego w Głuchołazach, cena -15 zł/osobę/dobę. 
Stary Las, tel. 077/439-70-97
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4-osobowe, w Stegnie Gdańskiej, 
parking, grill, lodówka, duży ogród • 20-23 zł/osobę. Stegna Gdań
ska, tel. 055/247-84-09
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1,2,3 i 4-osobowe, w Pobierowie, 300 
m od morza, dostęp do kuchni, parking na posesji, ceny25-28 zł/doba 
od osoby. Strzegom, tel. 074/855-03-50 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, 100 m do wydągu - 25-30 
zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-37-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 1-, 2-, 3-osobo- 
we, telewizor, radio, telefon, kuchnia do dyspozycji, grill, ognisko, 
parking, blisko kryty basen, wyciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, 
możliwość wyjazdu do Czech - 23 zl/osoba. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-23-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE Góry Stołowe, Kotlina Kłodzka, aneks 
kuchenny, ogród, rzeka, TV, las, przejśde graniczne do Czech - 20 
zi. Śdnawka Średnia, tel. 074/871-52-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-4-osobowe, Turawa Antoninek, 80 m 
do jeziora - 15 zł/osobę/dobę. Turawa, tel. 077/464?73-63 w 
godz. 18̂21
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, mie- 
si)c czerwiec -15 z/osoby, lipiec, sierpied - 25 z/osoby. Ustka, tel. 
059/814-93-69 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ustroniu Morskim, blisko morza - 20 
zi/os. Ustronie Morskie, tel. 0605/82-43-21 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 4-osobowe, część z łazienkami, w 
Sudetach, na wczasy i weekendy, las, parking, plac zabaw, grill, 
kuchnia domowa, cena nodegu 16-19 zł. cena wyżywienia • 27 zł. 
Walim, tel. 074/845-72-58
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie, kuchnia, lodówka, 
grill, parking, możliwość zwiedzenia Kalliningradu (lot wodolotem z 
Helu w obie strony) - od 20 zł/os7doba, dzied ze zniżką lub gratis. 
Władysławowo, tel. 058/674-21-07
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Dziwnowie, 100 m od morza, 3-4-oso- 
bowe, domowa atmosfera, parking, grill, dzied zniżka • 20 zł/oso
bę. Wrodaw, tel. 071/334-65-41,091/381-33-08 Dziwnów 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sztutowie: 2, 3 i 4-osobowe z TV, 
łazienka, w.c., kuchnia z wyposażeniem, grill, parking - cena od 22 
do 25 zł/osobę/dobę. Wrodaw, tel. 071/311-32-48,0501/51-33-57 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w okolicy Sławy, pokoje 2-, 6-osobowe, 
dostępna kuchnia, natrysk, WC, w pobliżu las, jezioro, • 30 zł/os ./do
ba. Wrodaw, tel. 071/369-33-77,071/34-09-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, kuchnia, świetli
ca, blisko do plaży (Pobierowo) -15 - 35 zl/osobę/dobę. Wrodaw, 
Pobierowo, tel. 071/354-28-39,091/386-48-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domu letniskowym, 
nad jeziorem, w lipcu i sierpniu, malownicza i spokojna okolica, las, 
grzyby, idealne warunki do wędkowania, surfingu i żeglowania • 25 
zł/doba/osoba. Wrodaw, tel. 071/363-41-48 (zdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w internede pod numerem • A00520 www.auto- 
gielda.com.pl)
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM Darłowo, nowy dom 

jednorodzinny, cena 12-20 zł/doba/osoba. Darłowo, tel.
. 094/314-29-35 99000001 

DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM 2-, 3-, 4-osobowe, z TY 
i radiem, kuchnia z wyposażeniem, łazienka, WC, możliwość rozbi
cia namiotu, parking - 25 zł/osobodzień. Międzyzdroje, tel. 
091/328-04-20, 0604/69-65-84
DO WYNAJĘCIA POKÓJ (̂ walerka), nad morzem, w Darłowie, 
cena - 20 zł/osobę/dobe. Darłowo, tel. 094/314-67-01 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w miejscowości nadmorskiej, 2,3,4-oso
bowe, cena 20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-40-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 4 lub 3-osobowŷ oa terenie pszczew
skiego parku krajobrazowego, 210 km od Wrodawia, lasy, jeziora, 
ryby, itd., stołówka, kuchnia, tv sat, grill, teren zamknięty - 20 zl/oso
ba. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 0604/26-60-24, woj. po
znańskie
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 3-5 osób, wieś Stara Jabłonka, teren

Kolonie i obóz w Świnoujściu 
z wycieczką do "Heide Park" 

i Berlina, 1199 zl. "REMEDIUM" 
teł. (071) 344 33 43,34410 96.

pszczewskiego parku krajobrazowego • 8 zł/osoba lub 40 zł/pokój
1-osobowy. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 061/441-01-91 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z tarasem, łazienką aneksem kuchen
nym, na wakacje, weekendy, nad jeziorem, koło Świebodzina, - 20 
zł/osoba. Niesulice, tel. 068/381-22-97 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią i łazienką na weekendy i dłuż
sze pobyty w Sobótce, 18-23 zł/osobę/dobę. Sobótka, tel. 
071/316-24-75
DO WYNAJĘCIA POKÓJ NAD MORZEM 4-osobowy, z kuchnią i 
łazienką • 100 zł/doba. Darłowo, tel. 0602/24-6847 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA - 30 zł/doba. Wto
daw, tel. 071/786-77-91, 0609/35-26-62 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA Knaus Passat, dł. 
5 m, pełne wyposażenie, stoi w Łebie, 50 m od plaży, cena 30 zł + 
opłaty. Wrodaw, tel. 071/355-53-54,0605/44-71-13

ul. Łaciarska 39^ 
50-146 W rocław 

tel./fax 071/342-94-52 
e W  tel. 071/344-56-89

http://www.heimes.wroclaw.pl 
e-mail: biuro@ hermes.wroclaw.pl

WCZASY, OBOZY 
WŁOCHY I CHORWACJA

apartamenty, kempingi
lip iec  - s ierp ień  

Dzieci do 16 la t g ra tis !
od 600 zł/osobę <*>012241 

dojazd własny lub autokarem

O  DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE zaroję- 
strowane, 4-, 5-osobowe, 2 sypialnie, kuchnia, lodów
ka, umywalka, ogrzewanie, WC - 55 zł/doba., te l. 
0503/80-73-98 02027001

O  DOM nad jeziorem Wicko, 4 km od morza, dla 4-6 
osób, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Wędkarstwo, ło
dzie, spokojne otoczenie, w sierpniu -120  zł/doba, w 
dom ku 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 zl. B.T. .INTUR", Wrodaw, ul. PowsL 
Śląskich 118c, tel. 071/373-24-07,071/336-35-49 99000001

•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd własny.
B.T. .INTUR*, Wrodaw, 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 węzeł sanitarny, 
sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale konferencyjne na 100 
osób, wyposażone w AV, parking monitorowany, www.azo- 
ty.ta.pl.., tel. 059/814-40-84,6,14-68-95 99000001

ZIELONA GORA 
DOMKI NAD JEZIOREM W LESIE

2 pokoje, kuchnia, WC + prysznic 
DOMEK, cena 650 zł za tydzień, 

tel. 071/355-64-96.
___________  OP012334

•  KOLONIE - Pogorzelica, Władysławowo, ceny od 853 zł, 14 
dni, 19 dni. B.T. .INTUR*, Wrodaw, ul. PowsL śląskich 118c, 
tel. 071/373-24-07, 071/336-35-49 99000001

KOLONIE, obozy w wojskowych domach wypoczynkowych w Szklar
skiej Porębie, 14-dniowy turnus, całodzienne wyżywienie (3 posił
ki), opieka medyczna, pedagogiczna, program pobytu, • 735 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-21
KOLONIE I OBOZY z jazdą konną turnusy 14-dniowe, nad jezio
rem, w woj. lubuskim, - 850 zł. Wrodaw,'tel. 071/354-40-92. 
0601/73-70-68
O  MORZE, JEZIORA - wczasy pobytowe i domki do wy

najęcia. „Rem edium ”, tel. 071/344-33-43, 
071/344-10-96 01003111

•  NIECHORZE 15 m od morza, hotel, pensjonat, domki kem
pingowe, pokoje z łazienkami, TV, lodówka, restauracja 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

NOCLEGI w Szczyrku, pokoje z łazienkami, teren ogrodzony, grill, • 
25 zł/os7doba. Szczyrk, tel. 033/817-91-84 
NOCLEGI W PRZYCZEPACH KEMPINGOWYCH 3-4-8-osobowe, 
nad stawem, możliwość wędkowania, dużo zieleni, 4 km od morza «• 
17 zl/osoba. Łącko. tel. 059/810-95-75 
OBÓZ • KOLONIA w Unieśdu k. Mielna, 14-dniowy turnus ♦ wszyst
kie świadczenia, - 560 zł. Unieśde, tel. 094/348-19-00

Kolonie i obozy młodzieżowe 
w kraju i zagranicą 

"REMEDIUM" 
tel. (071) 344 69 20,344 33 43.

OBÓZ JĘZYKOWY na Węgrzech j. angielski i niemiecki, dla dzied
9-15 letnich, baseny z podgrzewaną leczniczą wodą konie, wydecz- 
ki, możliwe raty - 795 zl/tumus. Wrodaw, tel. 789-11-46 
OFERTA dla dyrektorów ośrodków pomocy społecznej dla dzied z 
rodzin patologicznych • 2-tygodniowy turnus na wojskowym polu 
namiotowym w Kołobrzegu, całodzienne wyżywienie, opieka me
dyczna, pedagogiczna, nocleg, rejs po morzu, • 462 zł. Kołobrzeg, 
tel. 094/357-45-61, 0501/53-45-01
•  PAŁAC .GRYZYNA* (LUBUSKIE) położony w zabytkowym 

parku, w dużym kompleksie leśnym, w pobliżu jezioro, stadni
na koni, pokoje z łazienkami, sala kominkowa, sauna, miejsce 
na ognisko, lasy pełne grzybów, dsza, spokój, oferujemy cało
dzienne wyżywienie. ., tel. 068/391-50-34, 091/386-33-75 
99000001

•  REWAL - OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGOWYCH .KASIA" 
unikalne położenie na wysokim klifie (9 m), domki z łazienka
mi, możliwość wyżywienia, świetlica, barek, plac zabaw dla 
dzieci, psy mile widziane, internet: www.lewgoland.itn.pl.., tel. 
091/386-26-31 99000001

REZERWACJA 10-o sob owego namiotu wojskowego na polu na
miotowym w Unieśdu - 60 zl/dobę, całodzienne wyżywienie • 26 
zł/dobę, nocleg we własnym namiode - 9 zł/dobę. Wrodaw, tel. 
071/324-63-55
•  SZKLARSKA PORĘBA • pokoje z łazienkami, od 25 zł/osobę, 

pomyśl o wakacjach. PHU .OLAF*, Szklarska Poręba, tel. 
075/717-27-00 99000001

O  TANI WYPOCZYNEK w Rudawach Janowickich • szia-

WCZASY NAD MORZEM!  
Ośrodek Wczasowy "Kasia" < 
w Mrzeżynie zaprasza \

*  150 m od morza *
*  pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe 
■fr wyżywienie we własnym zakresie 
-*• atrakcyjne ceny

informacje i rezerwacja 
tel. 091/386-62-34 
lub 0-602 28 26 37
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ki turystyczne, rowerowe, góry, las. Leśny Dwór, tel. 
075/751-52-72 01031551 

WAKACJE W DZIWNOWIE domki kempingowe, w bazie ratowni
ków, przy zejściu na plażę, pokoje 2,3,4-osobowe, parking, kuch
nia, grill, czerwiec i po 20 sierpnia - 40% rabatu, dzieci do 6 lat bez
płatnie - 20-30 zł/osobę w sezonie. Dziwnów, tel. 091/381-34-83, 
0605/93-76-96
WAKACJE WE WŁOSZECH tygodniowe pobyty na południu Wioch, 
cena 100 DEM/osobę, pokoje do wynajęcia, .raj na ziemi' w rozsąd
nej cenie, mówimy po polsku. Rzym, tel. 0039/32-85-46-27-81 
WCZASY w Kudowie Zdroju, prywatny pensjonat (czynny cały rok), 
wypoczynek, całodzienne utrzymanie i komplet zabiegów (wszystko 
do wyboru), • 790 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-39-63 
WCZASY , turnusy rehabilitacyjne, obozy, kolonie, weekendy, we
sela, biesiady w Szklarskiej Porębie, wojskowe domy wypoczynko
we przy ul. Oficerskiej 4 - od 38 zł/osobę/dobę. Wrocław, tel. 
071/365-42-43
WCZASY NAD MORZEM w Darłowie, możliwość korzystania z kuch
ni, od 15 zł do 25 zł/osobę/dobę. Maria Olejnik, 76-150 Darłowo, 
gm. Koszalin, ul. Kossaka 11
WCZASY NAD MORZEM do wynajęcia pokoje 2-, 4-, 6-osobowe, 
parking - 25 zł. Darłowo, tel. 094/314-39-16 
WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota Kielnia* - 
Darłówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje z łazienkami i bez oraz 
domki kempingowe, pełne wyżywienie, w cenie • 50-75 zł/osoba/do
ba, bezpłatny parking, plac zabaw. Darłówko, tel. 094/314-24-65 
WCZASY NAD MORZEM w Grzybowie k. Kołobrzegu (200m od 
morza), przy ul. Nadmorskiej 34, nowy dom, niekrępujące pokoje, 
wysoki standard -18-40 zł. Grzybowo, tel. 094/358-11-04 
WCZASY NAD MORZEM 7 km od Darłowa, pokoje 2-3-4-osobo- 
we, parking, wc, prysznic, c.w., grill, ognisko, lodówka do dyspozy
cji, kuchenka, gwarantowana cisza i spokój -12 zł/osobę. Jeżyce, 
tel. 094/314-92-97
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu na polu namiotowym, 50m 
od morza, całodzienne wyżywienie - 21 zł, rezerwacja namiotu woj
skowego - 60 zl/dobę, nocleg we własnym namiocie - 9 zł/dobę. 
Kołobrzeg, tel. 0501/53*45-01
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, dom jednorodzinny, cena: 
20 • 25 zł/os. Kołobrzeg, tel. 094/352-84-56 
WCZASY NAD MORZEM w Mielnie, do wynajęcia pokoje, cena 
28-32 zł/doba, zniżka dla dzieci, taniej po sezonie. Koszalin, tel. 
094/345-73-09, 094/318-97-80 i
WCZASY NAD MORZEM w Czarnym Młynie, k. Jastrzębiej Góry, 
blisko las, rzeka, dużo zieleni, dom wolno stojący, kuchnia do dys
pozycji gości - 18 zł/osobę/dzień. Łebcz, gm. Czarny Młyn, tel. 
058/673-83-67
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 w Pobierowie, pokoje z łazienkami - 40 
zł/osobę/dobę. Pobierowo, tel. 091/386-40-41 
WCZASY NAD MORZEM pokoje w domku, cisza, telefon, grill, Wła
dysławowo - 28 zł/dobę. Władysławowo, tel. 058/774-56-29 
WCZASY NAD MORZEM Władysławowo, pokoje z łazienkami i TV 
Sat, przy promenadzie, 150 m od morza - 35 zł - 40 zl. Wrocław, tel. 
071/786-77-75 Władysławowo, 058/674-05-81 
WCZASY NAD MORZEM w Mrzeżynie, w wojskowym domu wypo
czynkowym, 150 m, od morza, z wyżywieniem lub bez, ceny 30-60 
zł/doba. Wrocław, tel. 0602/77-33-16 
WCZASY NAD MORZEM w Mielnie, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, cena 
27 zł/osoba. Wrocław, (el. 071/343-26-53 
WCZASY REHABILITACYJNE , wypoczynkowe (zabiegi dodatko
wo 4-15 zł), całodzienne b. dobre, wojskowe jedzenie, zakwatero
wanie, rehabilitacja • Szklarska Poręba, ul. Oficerska 4, • 840 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-39 
WCZASY W GÓRACH w Bystrzycy Górnej, koło Świdnicy, malow
nicza miejscowość wśród gór i lasów, 14-dniowe wczasy połączone 
z kursem prawa jazdy • 35 z/osobę/dzień ♦ 700 zł kurs. Bystrzyca 
Górna, tel. 074/850-99-59
WCZASY W GÓRACH w Kudowie Zdroju, przy ul. Kombatantów 
12, wypoczynkowe i rehabilitacyjne, pełne świadczenia, wybór za
biegów, 2-tygodniowy turnus, • 790 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-39-63
WCZASY W GÓRACH dom .Panorama pod gwiazdami' • zapra
sza, do dyspozycji gości 4-pokoje, 2-osobowe, kuchnia, jadalnia, 
salon z kominkiem, łazienki, grill, ognisko, rozległa panorama (50 
km), lasy, trasy rowerowe, cena 28 zł/osoba, lub cały dom 220 zł/do
ba. Stara Kamienica, tel. 075/751-42-74 
WCZASY W GÓRACH ■ Kudowa Zdrój, ul. Kombatantów 12, pen- 
sjonat o przedwojennych tradycjach, domowe jedzenie, kameralne 
zakwaterowanie, zabiegi (wybór), 14 dni - 790 zł. Wrocław, tel. 
071/361-08-14
WCZASY RODZINNE W DARŁOWIE - 20 zł/osobę. Darłowo, tel. 
094/314-12-01
WOLNE MIEJSCA NA POLU NAMIOTOWYM w Kołobrzegu, 50 m 
od morza, całodzienne wyżywienie • 21 zł, nocleg we własnym na
miocie • 9 zł, rezerwacja namiotu wojskowego, z wyposażeniem - 
60 zł/dobę. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-22 
WOLNE MIEJSCA W PENSJONACIE w Kudowie Zdrój, rehabilita
cja, wczasy, weekendy, kolonie, obozy, całodzienne domowe jedze
nie- + zakwaterowanie, cena od 40 zł/osobę/dobę. ., tel. 
071/361-08-14
WOLNE MIEJSCA W PENSJONACIE .Rajski Dom', w Kudowie 
Zdrój, wypoczynek + rehabilitacja, całodzienne wyżywienie, 2-tygo
dniowy tumus z kompletem zabiegów, • 790 zł.., tel. 0602/28-35-87 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE na przejazd z Dusznik Zdroju 
do Monachium, trasę przebywam raz w miesiącu. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-81-75, 0049/898-50-09-31 
WYPOCZYNEK w Szklarskiej Porębie, przy ul. Oficerskiej 4, woj
skowe domy wypoczynkowe, wczasy, turnusy rehabilitacyjne z 
wszystkimi świadczeniami, w tym całodzienne wojskowe jedzenie, - 
840 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-39 
WYPOCZYNEK NAD MORZEM - Grzybowo k. Kołobrzegu. 200m 
od morza, superwarunki, wysoki standard, niekrępujący wypoczy
nek. Grzybowo, tel. 094/358-11-04

NAUKA  
I PRACA

O „CALME STUDIO” - przedstawiciel agencji Ford Mo- . 
dels zaprasza kandydatki na modelki, fotomodelki i 
statystki, wiek 14-35 lat. www.calmex.amnet.pl, tel. 
071/783-33-73,0603/47-15-12 02026071

O ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINO
GRON we Francji I w Niemczech, dobrze płatna, rów
nież całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miejsce 
wcześniej. Gwarantujemy uczciwą i rzetelną infor
mację. Prosimy dołączyć znaczek na przesyłkę po
leconą 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 produktów 
TAK TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty prosimy 
przesyłać faksem. Wrocław, tel./fax 071/788-80-80 
90000241

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW i środków czystości firm Lan- 
der, Codina, Aloe, Plus 1, Aieda, Jean Tisot, wysoka jakość pro
duktów, niska cena, nowość na rynku polskim, możliwość wyso
kich zarobków, zagwarantowana pomoc. Bolesławiec, tel. 
075/644-97-83, 0501/09-21-86 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW. Oława, tel. 0600/26-53-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW organizowanie zespołu mene
dżerów, b. wysokie zarobki, nagrody do 100 000 zł, szkolenia, 
wyjazdy. Wrocław, tel. 0607/53-75-56 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ATW: network. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 zł. dla 
16-, 18-latków, kosmetyki o 30% taniej, budowa własengo zespo
łu sprzedawców, przy pierwszym zamówieniu prezent za 39 zł., 
tel. 0607/82-23-67
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, dla osób zdecydo
wanych na sukces II Zarobki do 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-61-21 ,0605/30-59-03. 071/314-82-08 . 0607/44-73-26, 
074/843-69-79 , 0501/81-19̂01
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 zł, prę- 
zent za 39 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-13-03 po godz. 248, 
0601/08-42-73
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe gratis dla 
aktywnych. Lubin, tel. 0608/11-77-93 Zielona Góra, 068/352-43-92 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla 16-, 17-latków, 
wpisowe 16 zł. Oleśnica, tel. 0605/09-56-68 Opole, 0502/99-50-54 
Bolesławiec, 0502/07-51-87
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 zł, pre
zent za 39 zł. Ścinawa, tel. 0605/67-68-00 Oleśnica, 0502/07-51-87 
Wrocław, 0605/09-56-68
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME budowa sieci sprze
daży, kosmetyki 30% taniej, płatność do 21 dni, wpisowe dla 16-,

18-latków tylko 16 zł. Wrocław, tel. 071/353-03-28,0605/67-68-00, 
0607/82-23-67 “ '
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, możliwość użyska- 
nia nowego zawodu, założenia własnej firmy, osiągnięcia nieza
leżności finansowej, prezenty przez 4 mies. Wrocław, tel. 
0502/99-50-54
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, praca przyjemna, 
dobre zarobki. Wrocław, tel. 071/373-74-78, 0600/24-98-93 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME sprzedaż kosme
tyków, budowa zespołu dystrybutorów. Wrocław, tel. 
071/328-73-89, 071/321-40-83, 0602/59-95-34 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarobki, 
możesz zyskać niezależność finansową wpisowe 10 zl, promocja 
dla 16-17-latków. Wrocław, tel. 071/372-85-62, 0502/07-51-87, 
0605/09-56-68
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 zi, pre
zent za 39 zł. Wrocław, tel. 071/784-84-95, 071/352-72-44 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla 16-, 17-latków, 
wpisowe 16 zł. Wrocław, tel. 071/352-72-44, 071/372-85-62, 
0503/09-15-66
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla 16-latków, wpi
sowe 16 zl, prezent za 39 zl przy pierwszym zamówieniu. Wro
cław, tel. 071/368-75-05 Bolesławiec, 0603/80-51-81 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe gratis dla 
aktywnych. Wrocław, tel. 0601/49-55-49 Zary, 068/360-42-81 Zie
lona Góra. 068/382-59-76
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME promocja dla 16-lat
ków, wpisowe 16 zl, przy pierwszym zamówieniu prezent. Wro
cław, tel. 071/372-85-62,352-72-44, tel. 0502/99-50-54 Oleśnica. 
0607/11-03-83 Wołów, 0502/07-51-87 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, promocyjne wej
ście dla 16-18 latków, prezent dla aktywnych za 39 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-84-95, 0605/67-68-00, 0607/82-23-67 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. promocja dla 16-. 
18-latków, wpisowe tylko 16 zl. Wrocław, tel. 071/784-84-95, 
0603/80-51-81, 0605/67-68-00
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, bezpłatne szkole
nia kosmetyczne, dla ambitnych wysokie zarobki. Wrocław, tel. 
0604/15-55-70
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, wysokie zarobki, 
pokazy makijażu, szkolenia, zbuduj własną grupę konsultantów. 
Wrocław, tel. 0605/09-56-68
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME • akcja promocyj
na dla 16-18 latków, wpisowe 16 zł, prezent dla aktywnych za 39 
zł. Wrocław, tel. 071/353-03-28, 0605/67-68-00, 0607/82-23-67 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW na własny rachunek, dla osób 
o talentach przywódczych, organizowanie międzynarodowego ze
społu menadżerów dla czołowej firmy kosmetycznej. Wrocław, tel. 
0603/86-96-11, 0607/53-72-87, 071/345-50-63 
DYSTRYBUCJA PERFUM damskich i męskich Gerutti 1881, Hugo 
Boss, 55 rodzajów, - 40 zł. Wrocław, tel. 0503/37-60-77 
O FIRMA ZATRUDNI CHAŁUPNIKÓW: produkcja opa- 

kowań, regeneracja, dystrybucja. Umowy u przed
stawiciela firm, informacja bezpłatna., tel. 
0609/37-07-81 02027041

KOREPETYCJE matematyka, fizyka, student Politechniki i Uni
wersytetu Wrocławskiego - 25 zł/h. Wrocław, tel. 071/321-55-24 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO 20 zł/h. Wrocław, tel. 
0503/98-52-16
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO przygotowanie do egzami
nów, konwersacje • 25 zł/h. Wrocław, tel. 789-11-46 
KOREPETYCJE Z CHEMII - 18 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/328-31-59 wewn. 263. Jola
KOREPETYCJE Z CHEMII • 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
0601/26-82-01
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godz. Wrocław, tel. 
359-05-53
KOREPETYCJE Z HISZPAŃSKIEGO absolwentka iberystyki, tłu
maczka, doświadczenie, - 35 zł/godz. Wrocław, tel. 0602/73-92-99 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI Windows, Linux, programowa
nie C++, Pascal - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 793-56-52 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI obsługa komputera, Windows 
95&98, Word, Excel, Access, instalacja, konfiguracja sprzętu i opro
gramowania, internet, modernizacja i doradztwo - 20 zł/godz. Wro
cław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
KOREPETYCJE Z JAZDY SAMOCHODEM przygotowuję prak
tycznie do zdania egzaminu z prawa jazdy. Wrocław, tel. 
0601/70-37-44
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
0606/31-85-55
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI przygotowanie do egzaminów, 
konsultacje, nauczyciel z 20-letnim stażem • 25 zł/h. Wrocław, tel. 
789-11-46 t
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student V roku mate
matyki -18 zł/h. Wrocław, tel. 0608/04-79-94 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawowej, 
gimnazjum, liceom, możliwość dojazdu. Wrocław, tel. 
071/351-70-08, 0501/92-34-53
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawowej -15 
zł/h, zakres szkoły ponadpodstawowej • 20 zl/h, dojazd do ucznia. 
Wrocław, tel. 071/328-95-77,0503/86-72-66 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO solidnie, dla początkujących i 
zaawansowanych • 15 zł/godz. Wrocław, tel. 071/328-28-20 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO 15 zl/60 min., dojazd do 
ucznia. Wrocław, tel. 071/348-14-04 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO przygotowanie do egzaminów 
- 25 zł/h. Wrocław, tel. 789-11-46
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wypracowania, także nauka dla 
obcokrajowców - 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/373-81-43 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne, przygortowanie do 
wszystkich egzaminów, prace pisemne • 25 zł/godz. (zegarowa). 

.Wrocław, tel. 071/373-21-98
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO ortografia, gramatyka, literatura,
. analiza tekstów, fachowe przygotowanie do egzaminów, pomoc w 
pisaniu wypracowań, poprawa prac dyplomowych - 25 zł/h. Wro
cław, tel. 071/361-49-48 Opole, 077/442-72-40 
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/45 min. Wrocław, 
tel. 0602/85-79-30
KOREPETYCJE Z ROSYJSKIEGO tłumaczenia, komputeropisa- 
nie -15 zł/godz. Wrocław, tel. 071/327-48-30 
LEKCJE GRY NA GITARZE ELEKTRYCZNEJ i akustycznej, im
prowizacja, zasady harmonii - 80 zl/mies. Wrocław, tel. 
071/353-07-85, 0501/94-75-27
O POLONEZ TRUCK, 1998 r. ciężarowy uniwersalny, 

ład. 850 kg, usługi transportowe. Oczekuję propo
zycji. Wrocław, tel. 071/356-50-75, 071/356-50-76 
02026851

POSZUKUJĄ PRACY W NIEMCZECH solidni, bez nałogów, zna
jomość jęz. niemieckiego oraz nast. rodzajów prać: ogólnobudow
lane, glazura, instal. elektryczne i hydrauliczne. Wrocław, tel. 
071/341-34-62
POSZUKUJEMY PRACY 16- i 17-latek, na czas wakacji, w ośrod
kach wczasowych, zajazdach, barach, restauracjach. Wrocław, tel. 
071/324-22-32 prosić Pawła, 071/343-93-57 prosić Grześka 
POSZUKUJEMY PRACY JAKO MUZYCY na przyjęciach, zaba
wach, 5 osób, z doświadczeniem. Legnica, tel. 076/866-85-63 do 
godz. 15, 856-41-94 po godz. 15
POSZUKUJĘ 10 OSÓB energicznych, do współpracy w między
narodowej firmie. Lubin, tel. 0607/21-07-93 
POSZUKUJĘ OSOBY do prowadzenia gastronomii, bankiety, im
prezy okolicznościowe, w okolicy Oleśnicy, niewielki wkład finan
sowy, możliwość zamieszkania. Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-60 
POSZUKUJĘ OSÓB DO PRACY w ubezpieczeniach, w renomo
wanej firmie, stała pensja ♦ prowizja, licencja PUN-u niekoniecz
na. Wrocław, tel. 0501/23-42-39
O POSZUKUJĘ PRACY - posiadam Forda Transita, z 

inst. gazową, 8 osób lub 11 ładowności. Mysłaków, 
tel. 074/850-58-94 22000411 

POSZUKUJĘ PRACY w kraju lub za granicą, kobieta 38 lat, stałej 
lub dodatkowej.., tel. 0606/38-62-54 
POSZUKUJĘ PRACY na Dolnym Śląsku, w branży metalowej, 
uprawnienia spawalnicze, serwis i obsługa maszyn do obróbki me
tali i tworzyw, metaloplastyka z kowalstwem, projektowanie, 15 lat 
stażu, wyposażenie warsztatu.., tel. 0606/40-78-15 
POSZUKUJĘ PRACY na Zachodzie, na okres wakacji, zarobki 
miesięczne powyżej 5000 DEM, młody, uczciwy, pracowity, godny 
zaufania, prawo jazdy kat. B. Bolesławiec, tel. 0609/64-35-44 
POSZUKUJĘ PRACY cieśla, zbrojarz-betoniarz z wieloletnią prak
tyką, również jako murarz, tynkarz, kafelkarz.' Brzeg, tel. 
077/416-77-43
POSZUKUJĘ PRACY dla brygady 4-osobowej, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, płyty G-K, płytki, docieplenia, tynki struktu
ralne, tradycyjne, murowanie. Bystrzyca Oławska, tel. 
071/313-02-56, 0606/61-27-08
POSZUKUJĘ PRACY 22 lata, wykszt. średnie, uregulowany sto
sunek do służby wojskowej, prawo jazdy kat. B. Chrząstawa, tel. 
071/318-97-92
POSZUKUJĘ PRACY student zaoczny, lat 23, technik budowla
ny, bhp, prawo jazdy, Fiat 126p EL, nie-karany, dyspozycyjny, in
strumenty klawiszowe. Rafał, Czarny Bór, tel. 074/845-00-98 
POSZUKUJĘ PRACY elektromonter, uprawnienia SEP do 1 kV. 
Głogów, tel. 076/833-93-22 po godz.20 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, .złota rączka*, instalacje, ć.o., 
wod.-kan., gazowe, uprawnienia, prawo jazdy kat. B, własny sprzęt, 
samochód, paszport, dyspozycyjny. Bogdan Pietraszka, 56-200 
Góra Śl., ul. O.K.W. 5/10/2

POSZUKUJĘ PRACY praWjSzdy kat. B/C. Gryfów ś)., tel. 
075/78.1-28-46
POSZUKUJĘ PRACY miła aparycja, uczciwa, prawo jazdy kat. B, 
samochód kombi, telefon, magazyn ok. 100 m2, mieszkanie w dom
ku 67 m2, na biuro. Henryków, tel. 068/376-55-80 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, uprawnienia na wózki widło
we, prawo jazdy kat B, operator suwnicy, pracował jako palacz i 
strażnik przemysłowy, tylko poważne oferty, z okolicCzęstochowy 
i Lublińca. Herby, woj. woj. śląskie, tel. 034/357-48-18 
POSZUKUJĘ PRACY 21 lat, po wojsku, prawo jazdy kat. B. Ja
wor, tel. 076/870-08-62
POSZUKUJĘ PRACY na Dolnym Śląsku, w branży metalowej, 
uprawnienia spawalnicze, serwis i obsługa maszyn do obróbki me
tali i tworzyw, metaloplastyka z kowalstwem, projektowanie, 15 lat 
stażu, wyposażenie warsztatu, samochód, komputer. Jelenia Góra, 
tel. 0606/40-78-15
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 46 lat, własny samochód, pełna 
dyspozycyjność. Kłodzko, tel. 074/647-03-16 
POSZUKUJĘ PRACY miody, 20 lat, po technikum budowlanym, 
tegoroczny absolwent, prawo jazdy kat. B, ambitny. Kostrzyn, tel. 
0605/39-09-53
POSZUKUJĘ PRACY • profesjonalny duet muzyczny .Eddy Mar
tin Band', muzyka taneczna i inna, występuje na terenie Polski, 
Włoch i Niemiec, przyjęcia, bankiety. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-81-75, Niemcy, 0049/898-50-09-31 
POSZUKUJĘ PRACY komputeropisanie. Legnica, tel. 
0607/15-57-78
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna, 22 lata, w sklepie, kiosku, zna
jomość obsługi kasy fiskalnej, dyspozycyjna, uczciwa. Legnica, tel. 
076/854-80-69 .
POSZUKUJĘ PRACY 42 lata, bez nałogów, prawo jazdy, znajo
mość prac hydraulicznych, montaż urządzeń sanitarnych, miedź, 
glazura, najchętniej stała. Legnica, tel. 076/850-68-20, 
0606/83-77-21
POSZUKUJĘ PRACY w środkach masowego przekazu, organi
zator, komentator imprez. Leszno, tel. 0604/84-95-71 
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt. średnie, prawo jazdy, dys
pozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chętnie w za
wodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 0607/38-57-58, 
076/749-08-77
POSZUKUJĘ PRACY w firmie komputerowej, w serwisie, b. do
bra znajomość sprzętu komputerowego, oprogramowania i syste
mów operacyjnych, zdobyta praktyka, duże umiejętności, dyspo
zycyjność, odpowiedzialność, bez nałogów. Mirków k. Wrocławia, 
tel. 071/315-10-55, 0503/73-18-47 
POSZUKUJĘ PRACY 24 lata, wykształcenie wyższe, dyspozycyj
na, solidna. Tylko poważne oferty. Nowogród Bobrzański, tel. 
068/327-61.-82 . -.\£
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, wykończenie wnętrz, po
siadam samochód osobowy. Oborniki śląskie, tel. 071/310-27-61 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach budynków (malowanie, płyt
ki). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-40 wieczorem, 0608/33-83-71 
POSZUKUJĘ PRACY dla 2 mężczyzn, wiek 45 lat, z grupą inwa
lidzką, wykształcenie średnie, prawo jazdy, samochód. Oleśnica, 
tel. 071/793-33-29
POSZUKUJĘ PRACY posiadam dobrą prezentację,- szybki, luk
susowy samochód. Opole, tel. 0601/19-21-30 
POSZUKUJĘ PRACY solidny murarz, stropy, mury, schody, rigip- 
sy, tynki, posadzki. Piecowice, tel. 07.1/398-85-99 
POSZUKUJĘ PRACY 25-letni mężczyzna, wykształcenie średnie 
i handlowe, kwalifikacje administracji cywilnej, prawo jazdy kaL B, 
uregulowany stosunek do służby wojskowej, znajomość kompute
ra, posiadam mieszkanie we Wrocławiu, staż na kierowniczym sta
nowisku w salonie samochodowym. Praszka, tel. 034/35948-33 
POSZUKUJĘ PRACY z zakwaterowaniem, mężczyzna 26 lat. zna
jomość j. angielskiego. Sława, woj. zielonogórskie, tel. 
0603/57-92-47
POSZUKUJĘ PRACY, mam doświadczenie w przewozach na tra
sach krajowych. Strzelin, tel. 071/796-16-07 
POSZUKUJĘ PRACY studentka, 2 lata nauki w Anglii, b. dobra 
znajomość j. ang ., komputer-grafika, internet b. dobrze, prawo jaz
dy. Toruń. teł. 056/659-18-28

M  .  /  OPOH623Pracowałeś w 
RFN lub Holandii
Odbierz swój podatek!!!
Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

POSZUKUJĘ PRACY młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. AB, 
wykształcenie średnie, uczciwy, uregulowany stosunek do służby 
wojskowej, obsługa komputera. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 An
drzej, 0607/10-95-50
POSZUKUJĘ PRACY miody, dyspozycyjny, wykszL średnie, ure
gulowany stosunek do służby wojskowej, książeczka zdrowia, praca 
w handlu lub jako kelner. Wałbrzych, tel. 0603/62-22-37 
POSZUKUJĘ PRACY absolwent, 21 lat, prawo jazdy, bez nało
gów, dyspozycyjny, nie akwizycja. Jacek, Wałbrzych, tel. 
0607/39-00-97
POSZUKUJĘ PRACY na wakacje, studentka 5. roku, zdyscypli
nowana, sumienna, uczciwa. Wrocław, tel. 071/398-96-22 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 24 lata, ogrodnik, w swoim zawo
dzie lub opieka, mycie okien, sprzątanie, oprócz agencji. Wrocław, 
tel. 071/350-99-87
POSZUKUJĘ PRACY wykształcenie średnie ekonomiczne, tylko 
poważne oferty. Wrocław, tej. 071/352-61-31 
POSZUKUJĘ PRACY .złota rączka', naprawię telewizor, radio; 
sprzęt AGD, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 071/364-25-44 
POSZUKUJĘ PRACY student prawa II roku, zaocznie, wykszL 
techn., 24 lata, solidny, uczciwy. Wrocław, tel. 0604/64-02-45 
POSZUKUJĘ PRACY na stacji benzynowej lub LPG, młody, po 
wojsku, ustabilizowany, prawo jazdy, średnie, nie karany, samo* 
chód, uprawnienia LPG-gaz. Wrocław, tel. 071/788-15-92 
POSZUKUJĘ PRACY architekt, technik, plastyk, dekorator. Wro
cław. tel. 071/325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY 23 lata, ukończone Liceum Zawodowe (pra
cownik administracyjno-biurowy), staż w zawodzie 2 lata, znajo
mość podstaw księgowości, komputer, obsługa urządzeń biuro
wych. Wrocław, tel. 0608/52-78-92 
POSZUKUJĘ PRACY technik elektronik, student informatyki. Wro
cław, tel. 071/373-46-89
POSZUKUJĘ PRACY 23-latek, praktyka w zakładzie wulkaniza
cyjnym. Wrocław, tel. 0602/60-93-81 
POSZUKUJĘ PRACY we wzorcowni odzieżowej jako krawiec spe
cjalista. Wrocław, tel. 071/789-09-30 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 28, dyspozycyjny, prawo jaz
dy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, znajomość obsługi kom
putera. Wrocław, tel. 071/322-55-28, 0501/32-18-78 
POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przycinanie drzew, trawni
ków, koszenie. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 .
POSZUKUJĘ PRACY młoda, dyspozycyjna, bez nałogów, wykszt. 
średnie. Wrocław, tel. 0604/82-77-57 
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta. Wrocław, tel. 0603/83-67-22 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno-biurowy, 
młoda kobieta, 22 lata, wykszt. średnie ekonomiczne, obsługa kom
putera i urządzeń biurowych, komunikatywna, miła aparycja. Wro
cław, tel. 071/321-26-45 po godz. 20. 0600/15-63-79 
POSZUKUJĘ PRACY wykonuję prace remontowo-wykończenio- 
we, układanie glazury, montaż płyt G-K, drzwi, okien, instalacje 
wodne, kanalizacyjne, elektryczne. Wrocław, tel. 071/339-25-42, 
0502/96-35-67
POSZUKUJĘ PRACY młoda, atrakcyjna dziewczyna, po liceum, 
wszystkie propozycje mile widziane. Wrocław, tel. 0501/80-64-29 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie lub jako pomoc kuchenna, 41 
lal Wrocław, tel. 341-45-51
POSZUKUJĘ PRACY zanjomość układania glazury, wykonywa
nia gładzi gipsowych, malowania, tapetowania, montażu sufitów 
podwieszanych i innych. Wrocław, tel. 071/781-86-86, 
0503/71-49-29
POSZUKUJĘ PRACY, Ukrainka, w zakresie sprzątania, jako po
moc domowa lub opiekunka. Wrocław, tel. 0604/34-42-50 . 
POSZUKUJĘ PRACY , kobieta, w zakresie sprzątania, jako po
moc domowa lub opieka nad dzieckiem. Wrocław, tel. 
071/354-01-48
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie pisania prac na komputerze • 2 
zł/str. Wrocław, tel. 071/373-81-43
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 24 lat. Wrocław, tel. 07t/357-81-39 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, jęz. hisz
pański, podstawy księgowości, biegła obsługa komputera;.tylko po
ważne oferty. Wrocław, tel. 0602/73-92-99- 
POSZUKUJĘ PRACY student, uczciwy, prawo jazdy kaL B. Wro
cław, tel. 0608/73-91-30
POSZUKUJĘ PRACY młody, na rencie, sprawny fizycznie, pasz
port, samochód. Wrocław, tel. 071/328-20-25 lub, 0607/56-53-07 
POSZUKUJĘ PRACY monter inst., prawo jazdy kaL B. Wrocław, 
tel. 071/363-77-96
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji, najchętniej nad morzem. 
Wrocław, tel. 0503/72-53-05

POSZUKUJĘ PRACY na terenie Wrocławia, mgr chemii, wiek 24 
lata, b. dobra znajomość j. angielskiego, biegła obsługa kompute
ra i znajomość internetu (m.in. programowanie HTML), kurs peda
gogiczny, message@tenbit.pl. Wrocław, tel. 0607/20-83-83 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca na rencie, kategoria A, B, C, D, E, 
paszport. Wrocław, tel. 071/322-94-02 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 29, wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera i kasy fiskalnej. Wrocław, 
tel. 0601/16-78-57
POSZUKUJĘ PRACY młoda rencistka, operator komputera. Wro
cław, tel. 071/321-60-32
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 
071/322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY dorywczej, majster, budowlaniec, praktyka 
budowlana, znajomość remontów. Wrocław, tel. 0601/48-17-85 
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podobnej, 
dyspozycyjność, praktyka, b. dobra znajomość techniczna sprzę
tu. Wrocław, tel. 0503/73-18-47
POSZUKUJĘ PRACY w okresie wakacyjnym. Wrocław, tel. 
071/344-37-51
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i admini
strator, samochód. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
POSZUKUJĘ PRACY przygotowanie praktyczne i teoretyczne do 
egzamoniów na prawo jazdy, wszystkie kategorie, cena kursu od 
560 zl. Wrocław, tel. 0601/84-45-33 
POŚZUKUJĘ PRACY nauczę jazdy, przygotuję do egzaminów na 
wszystkie kategorie prawa jazdy, za 560 zł. Wrocław, tel. 
071/343-60-18 wewn. 38
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta, 22 lata, wykszL średnie, pra
wo jazdy, doświadczenie w handlu. Wrocław, tel. 0603/10-32-99 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, posiadam samochód, podejmę 
każdą pracę. Wrocław, tel. 071/354-02-91 
POSZUKUJĘ PRACY układanie kostki brukowej, tynki szlachet
ne, gladż gipsowa. Wrocław, tel. 0600/11-41-97 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód i telefon, dyspozycyj
ny. Wrocław, tel. 0606/85-94-81
POSZUKUJĘ PRACY roboty malarskie i towarzyszące. Wrocław, 
tel. 071/357-15-94
POSZUKUJĘ PRACY wykształcenie wyższe ekonomiczne, zna
jomość komputera, prawo jazdy kat. B, podstawy j. niemieckiego, 
bez nałogów, oprócz akwizycji. Wrocław, tel. 071/345-54-87 
POSZUKUJĘ PRACY prace betoniarskie, montaż ogrodzeń be
tonowych, układanie bruku, z własnego materiału. Wrocław, tel. 
0606/71-97-76
POSZUKUJĘ PRACY - dziewczyna, 22 lata, w sklepie, solarium, 
kiosku lub na placu targowym, znajomośą kas fiskalnych, dyspo
zycyjna, uczciwa, tylko powa>ne oferty, towarzyskie wykluczone. 
Wrocław, tel. 071/342-24-13
POSZUKUJĘ PRACY pielęgniarka, opieka nad starsząosobą, pra
ca domowa, opieka nad dzieckiem. Wrocław, tel. 0609/37-22-93 
POSZUKUJĘ PRACY mioda, 22-letnia, chętnie sprzątanie biur. 
Wrocław, tel. 0600/25-05-37
POSZUKUJĘ PRACY gipsiarz, malarz, monter płyt K-G. Wrocław, 
tel. 071/357-06-70
POSZUKUJĘ PRACY dekarz-blacharz, doświadczony, własny 
sprzęt do każdej technologii pokryć, chętnie ne umowę zlecenie. 
Wrocław, tel. 0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY szef produkcji branży metalowej, doświad
czenie w zakresie obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej. Wro
cław, tel. 071/322-82-19
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, emeryt, podejmę nad
zór budowlany lub stan. kierownika budowy. Wrocław, tel. 
071/363-14-23
POSZUKUJĘ PRACY rencista, uprawnienia budowlane, prawo 
jazdy, nadzoty kosztorysy, dyspozycyjny, niekoniecznie w zawo
dzie. Wrocław, tel. 071/784-37-22 ,
POSZUKUJĘ PRACY w handlu, w biurze lub innej, 23-letnia ko
bieta, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 341-48-36 
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazowy. Wro
cław, tel. 071/336-39-52
POSZUKUJĘ PRACY jako realizator reklam, przy wykonywaniu 
reklam świetlnych, liter pzestrzennych, szyldów, wykJejanie folią 
samoprzylepną, 23 lata, 3-letnie doświadczenie, uregulowany sto
sunek do służby wojskowej. Wrocław, tel. 071/357-40-88, 
0503/72-54-22
POSZUKUJĘ PRACY kierownik budowy, inspektor nadzoru, kosz
torysy: Wrocław, tel. 794-69-75
POSZUKUJĘ PRACY zarządzanie i marketing, obsługa kompu
tera, prawo jazdy kat. B, j. angielski; ambitna, odpowiedzialna, od
porna na stres. Wrocław, tel. 071/354-47-68,077/431-97-65 
POSZUKUJĘ PRACY znajomość układania glazury, suchej zabu
dowy, montażu płyt g-k, malowania, tapetowania, wykonywania gła
dzi tynkowej. Wrocław, tel. 071/355-26-97 po południu, 
0501/35-98-55
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, znajomość robót wykoń
czeniowych. Wrocław, tel. 071/330-02-97 
POSZUKUJĘ PRACY znajomość języka francuskiego, posiadam 
paszport, samochód, kontrakty zagraniczne. Wrocław, tel. 
0601/55-25-43
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu pojaz
dów wielogabarytowych, profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY - kobieta, 40 lat, może być sprzątanie, opie
ka nad dziećmi, Wrocław, tel. 071/321-39-55 
POSZUKUJĘ PRACY tokarz, frezer, ślusarz. Wrocław, tel. 
0600/31-07-02, 071/346-04-31
POSZUKUJĘ PRACY, nawiążę kontakt z osobami, które wyjeżdża
ją do Niemiec, w celu załatwienia mi pracy w Niemczech, jestem 
ze wsi. Wrocław, tel. 0607/48-53-10 po godz. 18 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. B, C, D, E + świadectwo kwa
lifikacji, z doświadczeniem. Wrocław, tel. 0600/31-07-02, 
071/346-04-31
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. wyższe, znajomość języka angiel
skiego; rosyjskiego, ukraińskiego, obsługi komputera, w charakte
rze sekretarki, pracownik biurowy, nauczyciel, pedagog. Wrocław,- 
tel. 071/363-80-80
POSZUKUJĘ PRACY znajomość wykonywania remontów miesz
kań, domów, układania płytek, montażu sufitów podwieszanych, 
ścian działowych z płyt g-k, malowania, tapetowania, Ocieplania 
strychów itp. Wrocław, tel. 0501/04-97-80 
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, praktyka. Wrocław, tel. 
071/330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw celnych, 
bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i obsługi kom
putera. Wrocław,, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 22 lata, wykształcenie średnie, 
uregulowany stosunek do służby wojskowej, dyspozycyjny, bez na
łogów, miła prezencja, nie akwizycja. Wrocław, tel. 0503/94-24-20 
POSZUKUJĘ PRACY glazura, regipsy, panele, malowanie, insta
lacje c.o., gaz, woda i inne, uprawnienia budowlane. Wrocław, tel. 
071/351-60-52, 0604/68-96-38
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, 38 lat, dyspozycyjna, szybko na
wiązująca kontakty, znajomość komputera PC i innych-urządzeń, 
biurowych, uczciwa, doświadczenie. Wrocław, tel. 071 /321 -60-32̂ 
0503/74-47-32
POSZUKUJĘ PRACY w kraju lub za granicą, młody, 24 lata, każ
da praca. Wrocław, tel. 0607/48-53-10 po godz. 18 
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, do
świadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość obsługi kom
putera, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/783-97-27, 
0503/85-40-39
POSZUKUJĘ PRACY młody, solidny, uczciwy, oprócz akwizycji, 
najchętniej praca budowlana. Wrocław, tel. 071/783-99-42 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, glazurnik, gipsiarz. Wrocław, tel. 
071/783-77-60
POSZUKUJĘ PRACY bez nałogów, prawo jazdy kat. BCE, świa
dectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka. Wrocław, tel. 071/354-02-30 
POSZUKUJĘ PRACY emeryt, .złota rączka', kierowca, pełna 
dyspozycyjność. Wrocław, tel. 071/372:73-55 
POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca, rencista, 40 lat, prawo jazdy 
kaL BC, świadectwo kwalifikacji, 20 lat praktyki, bez nałogów. Wro
cław, tel. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje hydrau
liczne. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświadcze
niem, specjalista DTP, doskonała znajomość programów graficz
nych CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Pagernaker, pa
kiet MSOffice, doskonała znajomość systemu Windows. Wrocław, 
tel. 0600/32-51-08
POSZUKUJĘ PRACY 25 lat, bez nałogów, po wojsku, prawo jaz
dy kaL B, wykszL średnie, technik technologii drzewnej o specjal
ności meblarstwo. Zielona Góra, tel. 0605/41-34-96 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 27 lat, prawo jazdy kat. B, sa
mochód, paszport, nieograniczona dyspozycyjność, własna dzia
łalność gosp., bez nałogów, podejmę każdą pracę. Ziębice, tel. 
0609/23-64-52
POSZUKUJĘ PRACY na pół etatu, rencista, najlepiej w biurze, 
przy komputerze, znajomość intemetu i komputera perfekcyjna, 
uregulowany stosunek do służby wojskowej. Żary, tel. 
0600/91-59-49
POSZUKUJĘ PRACY gładzie, malowanie, regipsy, glazura, ogól
nobudowlane, sufity podwieszane. Wrocław, tel. 0604/79-19-58 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, wykszt. wyższe, obsłu
ga komputera i sprzętu biurowego, tylko poważne i uczciwe pro
pozycje. Dobromierz, tel. 074/850-92-96 s 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda ekonomistka, prawo jaz
dy B, komputer, miła aparycja, dyspozycyjna. Wrocław, tel. 
071/341-44-86

POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Bolesławiec, tel. 
0602/73-58-45 po godz. 20
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ na prasę hydrauliczną. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02, 0605/65-58-37 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, tel. 
071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jestem ubezpieczony, wiek 
27 lat, ślusarz, uprawnienia na wózki widłowe i platformowe, po
siadam samochód osobowy z insL gazową paszport, zieloną kar
tę. Jelenia Góra, tel. 0607/73-44-10 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako elektroinstalator. Wro
cław, tel. 071/341-59-09
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ pomoc księgowej. Wrocław, 
tel. 071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ 34 lata, mistrz sieci 
wod.-kan., doświadczenie w nadzorze nad robotami sieciowymi 
(przyłącza), przygotowaniu do odbioru, posiadam samochód oso
bowy. Wrocław, tel. 071/359-37-77 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ lub stałej, młody, dyspo
zycyjny, komputer, jęz. angielski, jęz. rosyjski, doświadczenie w 
handlu, prawo jazdy kat. B, samochód. Wrocław, tel. 0501/42-33-00 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ prace porządkowe w domu, 
w sklepie, biurze. Wrocław, tel. 071/788-85-39 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ lub stałej, młody, ambitny, 
pracowity, wykszt. średnie, znajomość języka angielskiego, b. do
bra znajomość obsługi komputera, własny samochód, telefop ko
mórkowy, pełna dyspozycyjność, może być za granicą. Wrocław, 
tel. 0606/42-96-23
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający pod
stawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solidny, pełna dys
pozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/325-94-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ - lakiernik, z doświad
czeniem, znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy kaL ABCE. Oła
wa, tel. 0601/70-54-15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ samochodowy, za gra- 
nicŃ, praktyka w Polsce i w Niemczech. Wrocław, tel. 
0609/47-97-91
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BRUKARZ, malarz, glazurnik. Wro
cław, tel. 0501/44-85-76, 071/354-02-91 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA-DEKARZ wykonam ka2dą 
konstrukcję więżby dachowej, dachówka, blacha, gonty papowę, 
ocieplanie budynków, malowanie elewacji i inne. Świdnica, tel. 
074/850-73-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ murarz, prace ogólnobu
dowlane, obywatel Ukrainy. Wrocław, tel. 0604/34-42-50 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTROMONTER, elektromecha
nik. Wrocław, tel. 071/346-69-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK. Słączno, gm. Milicz, 
tel. 0604/06-11-97
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK uprawnienia. Wrocław, 
tel. 0502/98-72-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP i PPOŻ. Wrocław, 
tel. 071/346-69-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSTALATOR wod.-kan., c.o. gazo
we, glazura, regipsy, panele, malowanie, tapetowanie, gładzie, inne 
prace wykończeniowe. Wrocław, tel. 071/345-45-20, 
0605/62-33-40
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam prawo jazdy 
wszystkich kat. oraz świadectwo kwalifikacji., tel. 0600/85-67-82 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy, wszystkie 
kategorie, praktyka na liniach krajowych i zagranicznych. Bielawa, 
tel. 074/645-42-92
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kategoria BC, bez na
łogów, pełna dyspozycyjność, paszport. Kłodzko, tel. 
0605/37-73-41
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA w przewozach między
narodowych, prawo jazdy kaL ABCE, świadectwo kwalifikacji, zna
jomość j. niemieckiego. Kłodzko, tel. 074/812-11-16 .
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA tłumacz, wiek 42 lata, 
prawo jazdy, wszystkie kategorie, jęz. niemiecki. Lubin, tel. 
0604/12-61-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kaL ABC- 
DE i T + ADR, cysterny. Nysa. tel. 0602/71-59-45 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam prawo jazdy 
kat. B. może być na terenie Polski lub za granicą dyspozycyjny, 
punktualny. Stizelin, tel. 0609/38-94-79 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA młody, dyspozycyjny, 
prawo jazdy kat. AB, wykształcenie średnie, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej. Trzebnica, tel. 071/387-08-90 Andrzej, 
0607/10-95-50
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, 
paszport, młody, dyspozycyjny,- uregulowany stosunek do służby 
wojskowej. Wrocław, tel. 0503/97-06-66 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 28 lat, prawo jazdy kat.
BC, niepalący, dyspozycyjny, świadectwo kwalifikacji, praktyka. 
Wrocław, tel. 071/325-55-95, 0503/94-89-74 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. B, kafelkarz, hy
draulik, lat 24. Wrocław, tel. 071/783-07-71 po godz. 19, 
0604/79-35-15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. A/B/C/E, świadec
two kwalifikacji, operator wózków widłowych, koparki do 0.8 m3, 
magazynier. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. A, B, C, E, męż- 
czyzna, lat 25, świadectwo kwalifikacji, paszport. Wrocław, tel.  ̂* 
071/372-16-23, 0606/73-24-56
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 51 I, rencista, prawo 
jazdy kat. ABCDT. Wrocław, tel. 071/311-21-37, 0600/52-77-42 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. ABC-" 
DE, świadectwo kwalifikacji, paszport, 41 lat. Wrocław, tel. 
341-45-51
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA - wiek 32 lata, prawo 
jazdy kat. BC, świadectwo kwalifikacyjne, uprawnienia na wózki 
widłowe. Wrocław, tel. 071/345-46-94 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. A. B,
C, D plus świadectwo kwalifikacji, 45 lat, solidny, podejmę pracę 
od zaraz. Wrocław, tel. 071/341-28-01. 0502/31-64-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B. z 
samochodem lub bez, paszporl Wrocław, tel. 0501/76-70-78 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. B, świadectwo kwa
lifikacji. Wrocław, tel. 071/354-13-16 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. CDE, 
świadectwo kwalifikacji, paszport, doświadczenie, pełna dyspozy
cyjność. Wrocław, teł. 071/328-07-08 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. CE, 
paszport, praktyka na TIR-ach, znajomość odpraw celnych. Wro
cław, tel. 071/341-44-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kaL B, lub inne propo
zycje. Wrocław, tel. 0603/47-24-98
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. BC, 
pełna dyspozycyjność, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, tel. 
071/795-47-27, 0603/17-76-46
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26 lat, prawo jazdy kat.
B, samochód, pełna dyspozycyjność, telefon komórkowy, uczciwy, 
solidny. Wrocław, tel. 071/336-79-97,0503/78-81-99 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA albo operator wózka wi
dłowego, uprawnienia, prawo jazdy kaL BC, młody, po wojsku, bez - 
nałogów, tel. komórkowy. Wrocław, tel. 071/398-78-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCDE ♦ ADR, świa
dectwo kwalifikacji, pełna dyspozycyjność. Wrocław, teł. 
071/355-51-86, 0605/36-00-44 '
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA autobusy, kat. ABCDE 
oraz ADR, cysterny, samochód osobowy, pełna dyspozycyjność. 
Zgorzelec, tel. 075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA • MECHANIK zaopa
trzeniowiec, wykszt. średnie, 38 lat, prawo jazdy kat. BCE, posia- •' f 
dam także Mercedesa busa oraz Poloneza Cargo. Legnica, tel. 
076/866-11-71
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA długoletni staż, do
świadczenie, pełna księgowość, księga przychodów, i rozchodów. 
Wrocław, tel. 071/343-22-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARZ bez praktyki, może być 
handel, sprzątanie, stała lub dorywcza, przy produkcji, pakowa
nie. Legnica, tel. 076/850-68-20 po godz.16 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŹYSTKA masaż klasyczny, 
leczniczy, odchudzający, kinezyterapia, ćwiczenia lecznicze. Wro
cław, tel. 373-15-26
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK, usunę usterki mecha- 
niczno-blacharskie w samochodach polskich i zagranicznych, wy
miana oleju, linek, klocków. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK SAMOCHODOWY. Wro
cław, tel. 0503/97-06-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER płyt g-k, malarz, płytkarz. 
Wrocław, tel. 0501/07-48-58
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MUZYK grający na weselach, im
prezach rodzinnych i inne. Wrocław, teł. 0601/76-02-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKI doświadczo
ny, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 071/344-87-36 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKOLADOWAR- 
Kl kl. III, wszelkie typy, uprawnienia, kierowca kaL B, 33-łetni, peł
na dyspozycyjność; samochód osobowy, możliwa zmiana miejsca 
zamieszkania. Żarów, woj. wałbrzyskie, teł. 0503/71.-93-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PIELĘGNIARKA stałej. Wrocław, tel. 
071/787-37-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOCNIK na budowie, inne pro
pozycje, wiek 20 lat, może być z delegacjami, wynagrodzenie 5 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/338-39-70 X
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji stalowych 
i inne. Wrocław, tel. 0603/29-30-90
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO SAMODZIELNA KSIĘGOWA (PIT, 
CIT, VAT, ZUS, itp.) w niepenym wymiarze godzin lub w (łomu, 10 

f  lat praktyki, wyksztacenie wyższe, ekonomiczne. Wrocław, tel. 
v 071/327-96-35 . . .

POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne roboty 
stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98̂65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ spawacz gazowy, elek
tryczny w osłonie C02, 21 lat, uregulowany stosunek do służby 
wojskowej, pełna dyspozycyjność, zdyscyplinowany, praca tylko 
legalna, w kraju lub za granicą. Lubin, tel. 076/842-51*87 po 
godz. 21, 0601/28-59-72
POSZUKUJĘ PRACY NA BUDOWIE znam nast. rodzaje prac: gła
dzie, tynki szlachetne, malowanie, glazura itp. Wrocław, tel. 
071/321-87-63,0609/39-12-12
POSZUKUJĘ PRACY NA OKRES WAKACJI student elektroniki, 
prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, j. angielski. Wro
cław, tel. 071/357-36-08
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE studentka, na terenie Opo
la i okolic. Opole, tel. 077/412-21-88, po 20 
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE lub na stałe, mam 19 lat, 
prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/372-58-80,0503/54-94-42 
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE na terenie Polski i za grani
cą, 20 lat, student informatyki, prawo jazdy. Wrocław, tel. 
0608/86-39-48
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE 15- i 16-letni chłopcy, kultu
ralni i odważni. Wrocław, tel. 372-72-70 lub 329-55-24 
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE 15-letni chłopiec, w zamian 
za motocykl. Wrocław,- tel. 329-55-24 
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE we Wrocławiu, 21 lat, stu
dent, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera (MS Office, internet), 
znajomość j. angielskiego. Wrocław, tel. 0605/22-53-13 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE najlepiej w Berlinie, bry
gada budowlana, prace wykończeniowe, kafle, płyta GK.., tel. 
062/785-18-30
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna, 33 lata, mech. 
samochodowy, spawacz, uprawnienia gazowe i elektryczne MAG, 
MIG, z doświadczeniem, prawo jazdy kat. B, podejmę każdą pra
cę, wysoka prowizja. Karłowice Wlk. k. Nysy, tel. 077/431-45-68 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE 36-letnia kobieta, opieka 
nad dziećmi, praca w gastronomii, w ogrodnictwie, w hotelach, w 
rolnictwie, znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy. Kłodzko, tel. 
074/812-11-16
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w rolnictwie lub budow
nictwie, 25 I, posiadam samochód osobowy. Nowa Sól, tel. 
068/356-36-56
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w krajach Unii Europej
skiej. Opole. tel. 077/457-00-79
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna, 26 lat, jęz. 
angielski, uczciwy, pracowity, zapewniam prowizję. Sława, tel. 
0603/57-92-47
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE 42 lata, b. pracowity, uczci
wy i solidny, poważnie traktujący obowiązki, bez żadnych nałogów, 
dam prowizję po mies. pracy. Wałbrzych, tel. 074/665-93-24 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla dwóch osób, w bu
downictwie lub w innej branży; posiadam samochód, dam prowi
zję. Wrocław„tel. 071/353-40-46
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jako kucharz, prac. bu
dowlany, ogrodnik, 25 lat, uczciwy, pracowity, prawo jazdy kal B, 
jęz. angielski średni, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 
071/325-95-69, 0502/87-34-87
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ w okresie letnim, młoda 
dziewczyna, prawo jazdy, znajomość j. niemieckiego, obsługa kom
putera, dyspozycyjna. Wrocław, tel. 071/372-16-07,0504/93-47-66 
POSZUKUJĘ PRACY STAŁEJ młody, 26 lat, dyspozycyjny, wy- 
kszt. średnie, z samochodem, wynagrodzenie ok.2000 zł, nie akwi
zycja. Kamieniec Wrocławski, tel. 0502/66-17-50 
POSZUKUJĘ PRACY W BIURZE lub w sklepie. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-35507
POSZUKUJĘ PRACY W FIRMIE KOMPUTEROWEJ w serwisie, 
b. dobra znajomość sprzętu komputerowego, oprogramowania i 
systemów operacyjnych, zdobyta praktyka, duże umiejętności, dys
pozycyjność, odpowiedzialność, bez nałogów. Mirków k. Wrocła- - 
wia, tel. 071/315-10-55 prosić Piotra, 0503/73-18-47 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH młody, remontowo budowl., 
rolnictwo.., tel. 0605/39-74-11, 068/388-86-65 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub w Austrii, chętnie w rol
nictwie, ewentualnie prowizja. Bronowiec 12, gm. Osiecznica, tel.

- 075/731-30-64 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH 40-letni fachowiec, w za
kresie remontów kapitalnych, kafle, tynki, szpachlowanie, malo
wanie, panele, regipsy, tylko poważę oferty. Jawor, tel. 
076/870-54-71
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH przy zbiorach, dla 2 osób. 
Legnica, tel. 076/856-13-14 

P̂OSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH malowanie, tapetowanie, 
szpachlowanie, regipsy, glazura, hydraulika, elektryka, bez nało
gów, 47 lat. Legnica, tel. 076/850-64-37 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH prawo jazdy kat. B, upraw
nienia na wózki widłowe, doświadczenie przy budowie domów sys
temem kanadyjskim, bez nałogów. Nowe Czaple, tel. 
068/375-39-79
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE: przycinanie drzewek, 
zakładanie trawników, koszenie itp. Wrocław, tei. 0601/57-47-49 

^OSZUKUJE PRACY W SERWISIE KOMPUTEROWYM lub po- 
'Wobnej, dyspozycyjność praktyka, b. dobra znajomość techniczna 

sprzętu. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
POSZUKUJĘ PRACY W SKLEPIE KOMPUTEROWYM w serwi
sie, uczciwy, bez nałogów, dyspozycyjny, komunikatywny, znajo
mość branży (sprzętu, oprogramownia, systemów itp.). Mirków k. 
Wrocławia, tel. 071/315-10-55 prosić Piotra, 0503/73-18-47 
POSZUKUJĘ PRACY W SZWAJCARII lub Holandii, na szrocie 
lub inne, 28 lat, j. niemiecki. Wałbrzych, tel. 074/845-32-80. 
0608/83-17-13
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ wykształcenie średnie, prak
tyka w gastronomii, referencje, doświadczenie budowlane, aran
żacje kuchni z montażem, projekty i inne. Dobroszyce k. Wrocła
wia, tel. 071/314-18-94.
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ dla chłopaka i dziewczyny, 
zaradni, bez nałogów, rolnictwo, gastronomia, inne, Niemcy, Ho
landia, prowizja. Lądek Zdrój, tel. 074/814-78-56 w godz. 8-14, 
21-22 N
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ lub w kraju, różnej, mistrz, 
murarz, regipsiarz, malarz, tapeciarz, prowizja 500 DM. Nysa, tel. - 
0608/76-66-11
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w Niemczech, młoda, 22 lata, 
bez nałogów, uczciwa, pracowita, aktualna książeczka zdrowia, 
nie karana (zaświadczenie), prawo jazdy kat. B, od zaraz, na dłu
żej, jako pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, 
sprzątanie, ogrodnictwo, rolnictwo podstawy jęz. niemieckiego. 
Otmuchów, tel. 0608/64-33-33 po godz.17, 0049/16-04-68-74-63 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ Niemcy, Włochy, ogrodnic
two, rolnictwo, może być też sprzątanie lub opieka, dla 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 wykszt. średnie, znajomość 
języka angielskiego i niemieckiego, prawo jazdy, pracowi(/, dam 
prowizję po miesiącu pracy. Wrocław, tel. 0606/42-96-23 
POSZUKUJĘ PRACY ZAGRANICĄ blacharz samochodowy, prak
tyka w Polsce i Niemczech. Wrocław, tel. 783-67-57 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim wie
ku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bezpłatne wy
najęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrocław, tel. 
071/325-94-24 po godz. 20 

^  POSZUKUJĘ KOREPETYTORA z marketingu. Paczków, tel. 
'4  Ó77/431-07-79

PRACA Au-Pair, nauka w Niemczech.., tel. 071/353-36-96 
PRACA przy wyrobie naszyjników -10 zł/szL, ramek do zdjęć •
1.000 zł/mies., zabawek z materiału puszystego • 500 zł/mies., 
praca zagranicą,., tel. 0502/04-18-08 
PRACA adresy firm zarejestrowanych w Krajowym Urzędzie Pra
cy, legalna praca za granicą.., tel. 0602/46-45-01 
PRACA dla osób, które nie mają wyjścia i chcą zarobić duże pie
niądze. Bolesławiec, tel. 0601/25-69-36 
PRACA dla osób, które ukończyły 30 lat, solidnych i wytrwałych, 
posiadających samochód, telefon. Bolesławiec, tel. 0501/62-40-45 
PRACA w renomowanej firmie, dla odważnych, przedsiębiorczych, 
chcących odnieść sukces. Chojnów, tel. 0603/48-71-61 
PRACA dla wychowawcy, za zorganizowanie maksymalnie 20-oso- 
bowej grupy i wychowawstwo w czasie 14-dniowego tumusu - 600 
zł/netto + wszytskie świadczenia, w Kołobrzegu. Kołobrzeg, tel. 
0601/58-23-22
PRACĄ adresowanie kopert, zarobek 800 zł/mies., informacja bez
płatna, koperta ♦ znaczek. S. Manasterska, 59-220 Legnica, ul. 
św. Elżbiety 1/2
PRACA dla każdego, zarobek 800 zł/mies., informacja bezpłatna, 
koperta * znaczek. S. Manasterska, 59-220 Legnica, ul. św. Elż
biety 1/2
PRACA dla operatywnych osób, branża finansowa. Leszno, tel. 
0600/52-44-01
PRACA dla handlowca z okolic Legnicy, Wałbrzycha. Kłodzka, wy
magany samochód kombi lub pick-up, wysokie zarobki. Strzelin, 
tel. 0606/98-30-85
PRACA na własny rachunek, dla osób o talentach przywódczych, 
organizowanie międzynarodowego zespołu menadżerów dla czo- 

płowej firmy kosmetycznej. Wałbrzych, tel. 074/843-69-79 Opole, 
41&606/82-31-64 Poznań, 0606/82-31-64

PRACA stała lub dodatkowa, bezpłatne szkolenia, w międzynaro

dowej firmie, przy sprzedaży produktów bardzo wysokiej klasy, dla 
osób z Wałbrzycha i okolic. Wałbrzych, tel. 0608/81-15-65 
PRACA w międzynarodowej firmie, pośrednictwo w kredytowaniu 
samochodów. Wrocław, tel. 071/343-84-47 w g. 10-18 (pn.-pt.) 
PRACA dobry biznes. Wrocław, tel. 071/373-74-78,0600/24-98-93 
PRACA przy zbiorze truskawek, Wrocław - Psary. Wrocław, tel. 
071/346-22-95, 0603/13-91-01
PRACA w ubezpieczeniach, alternatywne zajęcie. Wrocław, tel. 
071/351-20-13
PRACA firma zatrudni 1 osobę z Legnicy, Lubina, Opola. Wro
cław, tel. 0603/47-81-98, 0609/51-29-02 
PRACA - warsztat samochodowy zatrudni operatywnego młode
go mężczyznę, posiadającego dobrej klasy motor, praca w tere
nie, na umowę o pracę. Wrocław, tel. 0608/52-35-51 
PRACA na własny rachunek, w branży motoryzacyjnej, mały koszt 
uruchomienia zakładu. Wrocław, tel. 0605/69-23.-81 
PRACA nie akwizycja, nienormowany czas pracy, dla całej rodzi
ny, na terenie całego kraju, dla osób powyżej 18 roku życia. Wro
cław, tel. 0503/94-26-07
PRACA Bardzo dobra praca i mieszkanie dla uczciwej dziewczy
ny, trochę przedsiębiorczej, na własny rachunek. Wrocław, tel. 
0601/48-17-85
PRACA w ubezpieczeniach na życie, prowizja w wysokości 70% 
składki. Wrocław, tel. 071/336-70-88,0603/86-38-92 
PRACA serwis aut dostawczych Rat, lveco przyjmie ńa praktycz
ną naukę zawodu uczniów szkół zawodowych i techników.Liczba 
miejsc ograniczona. Wrocław, tel. 071/785-96-42 do godz.17 
PRACA na umowę zlecenie, w funduszu emerytalnym, prowizja 
do 450 zł za podpisaną umową transferową, zaliczkowa wypłata • 
80 zł/umowę. Wrocław, teł. 071/316-63-04, 0609/51 -87-65 
PRACA dla mężczyzny znającego się na serwisie telefonów ko
mórkowych, z komputerem. Wrocław, tel. 0503/81-74-98 
PRACA dla kobiet i mężczyzn, we Włoszech, zbiór pomidorów. 
Zielona Góra, tel. 0601/26-89-89, 0039/33-93-54-21-20 Włochy 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, cały kraj, 1.200 
zł/m-c + prowizja, info listowna w ciągu 2 tyg., koperta zwrotna ze 
znaczkiem za 2 zł. Praca Ch. .Oferta', 59-900 Zgorzelec, ul. War
szawska 61/2
PRACA CHAŁUPNICZA wiele ofert, na terenie całego kraju., tel. 
0502/04-18-08
PRACA CHAŁUPNICZA oferty firm z całego kraju: naszyjniki -10 
zł/szt., ramki do zdjęć - 2.000 zł/mies., wypełnianie ankiet, praca 
za granicą.., tel. 0502/04-18-08
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, adresowanie, składanie, 
wycinanie, regeneracja, dostawa, odbiór, umowa, także praca w 
Niemczech, stała lub sezonowa, informacja bezpłatna, koperta ♦ 
2 znaczki po 1 zł. Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesławiec, ul. Zyg
munta Augusta 5b/2, tel. 0605/68-73-48 
PRACA CHAŁUPNICZA cały kraj, 1.500 zł/tydzień, adresowanie 
kopert, regeneracja pojemników, ankietowanie, montaż długopi
sów, sklejanie kopert, badanie opinii publicznej, inne, umowa i zbyt 
gwarantowane, bez pobrań, informacje po przesłaniu koperty i 2 
znaczków po 1 zł. Tomasz Pudłowski, 59-230 Golanka Dolna 52, 
gm. Prochowice, woj. legnickie
PRACA CHAŁUPNICZA przy adresowaniu kopert dla wszystkich 
osób z terenu całego kraju, umowa w ciągu tygodnia, szybki i ła
twy zarobek, legalna płaca 2000 zł - 4000 zł + 2 rodzaje wynagro
dzeń, koperta * znaczek. 63-720 Koźmin, Nowa Obra 64 
PRACA CHAŁUPNICZA DODATKOWA zatrudnimy osoby dyna
miczne i cierpliwe, minimum inwestycji, pełna satysfakcja, nasz po
mysł - twoja praca - wspólnie, godziwe zarobki, oferta ograniczo
na, zadzwoń nie czekaj lub wyślij kopertę zwrotną ♦ 2 znaczki. A. 
Mazur, 59-220 Legnica, ul. Drukarska 6/6, tel. 076/722-18-85 
PRACA CHAŁUPNICZA dla ambitnych, przy naszej stałej współ
pracy, wysokie zarobki 2000-4000 zł/mies., informacja po przesła
niu koperty i znaczka. P. Micał, 59-220 Legnica, ul. Stryjska 6/4 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, umowa, zbyt gwarantowa
ny, informacja gratis, po przesłaniu koperty i 2 znaczków. I. Ko- 
sterska, 59-220 Legnica, ul. Młynarska 3/17, tel. 076/721-94-57 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, 0.7 zł/szt., zarobki 
1000 zł • 2000 zł miesięcznie, umowa i zbyt gwarantowany, infor
macje po przesłaniu 2 znaczków (luzem), tylko listownie. Tomasz 
Kozłowski, 59-220 Legnica, ul. Działkowa 43/6 
PRACA CHAŁUPNICZA legalna, wysokie zarobki od kilkuset do
3.000 zł, bez kaucji, produkcja i adresowanie kopert, rozsyłanie 
mat. informacyjnych, składanie długopisów, zabawek, biżuterii, 
rękawic gospod., gier planszowych itp., informacja po przesianiu 
koperty i znaczka. Z. Cholewiński, 48-385 Otmuchów, ul. Grun
waldzka 10
PRACA CHAŁUPNICZA stała współpraca, umowa. 2.100 - 2.900 
zł/m-c brutto, bezpłatna informacja * znaczki na przesyłkę pole
coną ciężką, (4.90). Krzysztof Bogajewski, 48-200 Prudnik, ul. 
Klasztorna 3/1
PRACA CHAŁUPNICZA umowa, dobre zarobki, regeneracja ka
set, wyrób gier, woreczków foliowych, kopert, biżuterii pasmante
ryjnej, klejenie, szycie oraz ponad 30 innych ofert pracy. Informa
cja bezpłatna, po przysłaniu 2 znaczków po 1 zł na adres:. Ry
szard Jarmużek, 63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/3, tel. 
065/545-17-52, 0607/40-13-56
PRACA CHAŁUPNICZA prosta i dochodowa, na umowę. Świe
bodzice, tel. 074/854-66-88, po 18 
PRACA CHAŁUPNICZA przy adresowaniu kopert, legalna, uczci
wa, duże możliwości finansowe przy niewielkim nakładzie pracy, 
informacja bezpłatna. Wałbrzych, tel. 0608/81-15-65 
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących, zbyt za
pewniony, wysokie zarobki, informacja bezpłatna. Wrocław, tel. 
071/789-16-25
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, tel. 071/351-30-50 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, umowa bez kaucji, 
bez pobrań, informacja po przesłaniu koperty ze znaczniem. Irena 
Baranowska, 53*325 Wrocław, ul. Gen. Hallera 45/13 
PRACA CHAŁUPNICZA przy adresowaniu kopert, zarobki • 1.400 
zł/100 szt., informacje bezpłatne, wyłącznie listownie, po przesła
niu koperty zwrotnej oraz dwóch znaczków po 1 zł. M.G., 50-362 
Wrocław, ul. Minkowskiego 7/1 .
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert i rozsyłanie mate
riałów reklamowych, zarobki ok. 5.000 zł oraz nasanczanie kaset 
barwiących i napełnianie kartridżów atramentem, zarobki
2.000-3.000 zł, informacje bezpłatne. Wrocław, tel. 0604/84-01-46 
PRACA CHAŁUPNICZA zarobki od 1.000 zł do 4.000 zł/mies., 
informacja bezpłatna. Wrocław, tel. 071/325-96-08,0503/78-81-96 
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset do drukarek, dostawa 
i zbyt gwarantowane, umowa, dochód min. 2.500 zł/mies., infor
macja bezpłatna. Wschowa, tel. 065/540-46-36 
PRACA dla ambitnych, lubiących nowe wyzwania, amerykańska 
firma zajmująca się ochroną zdrowia i urody, nieograniczone za
robki. Polkowice, tel. 076/847-97-64 
PRACA DLA KAŻDEGO uczciwa, gwarantowany zarobek 2.100 
zł netto *  prowizja, podpisując umowę z naszą firmą, nię ponosisz 
żadnych kosztów, informacja bezpłatna, koperta ♦ znaczek za 3 
zł. Firma Handlowa .Piotrek', 57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza 27/1 
PRACA DLA KAŻDEGO nowy, perfekcyjny program zarobkowy, 
z powodzeniem prowadzony w USA, oraz praca chaupnicza, ad
resowanie kopert, rozsyanie materiaów inf. i inne propozycje, umo
wa i zbyt gwarantowane, zarobki 500 - 2000 z/mies., inf. bezpatna 
(koperta + znaczek). Jerzy Margoszczyn, 49*200 Tamów Grodków* 
ski 84, gm. Grodków
PRACA DLA NAUCZYCIELI • zorganizuj grupę (maks. 20 osób) i 
bądź jej wychowawcą na 2*tygodniowym turnusie obozowym w Ko
łobrzegu, otrzymasz 600 zł na rękę. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-11 
PRACA DLA PIELĘGNIAREK wysokopłatna., teł. 076/846-24-51 
do godz. 17
PRACA DLA ŚLUSARZA, SPAWACZY z Lubina lub Polkowic. Lu
bin, tel. 0600/60-99-79
PRACA DLA WYCHOWAWCÓW za zorganizowanie grupy, maks. 
20 osób oraz wychowawstwo w czasie 14-dniowego tumusu - 600 
zł netto ♦ wszystkie świadczenia. Kołobrzeg,-tel. 0601/58-23-22 
PRACA DODATKOWA lub stała, ciekawa, dobre zarobki, szybki 
awans, bezpłatne szkolenie. Bolesławiec, tel. 0601/25-69-36 
PRACA DODATKOWA współpraca z międzynarodową firmą wy
magany samochód i telefon, wykształcenie minimum średnie. Wał
brzych, tel. 0608/11 -25-39
PRACA DODATKOWA LUB STAŁA adresowanie kopert, przed
stawicielstwo. Wrocław, tel. 0503/78-81-96 
PRACA DODATKOWA dla przedstawicieli handlowych. Wrocław, 
tel. 0606/12-80-56
PRACA DODATKOWA dla osób energicznych. Wrocław, tel. 
071/343-84-47 w g. 10-18 (pn.-pt.)
PRACA DODATKOWA także dla handlowca z optymizmem, wy
magana matura. Wrocław, tel. 0501/45-68-52 
PRACA DODATKOWA dla małżeństwa, z samochodem, w sobo
tę lub w niedzielę ♦ 1 popołudnie w tygodniu. Wrocław, tel. 
071/343-22*70 po godz. 20
PRACA DODATKOWA dla osób prowadzących działalność gosp.
Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/61-93-06
PRACA NA ZACHODZIE w zawodach budowlanych, wymagane
podwójne obywatelstwo, wyjazd od zaraz, 12 DEM/godzinę., tel.
0501/53-45-01
PRACA NA ZACHODZIE kraje UE, przemysł naftowy, aktualne 
adresy firm zatrudniających obcokrajowców, podania o pracę. Le
gnica, tel. 076/850-72-84,0603/57-04-42 
PRACA NA ZACHODZIE wiek od 18 do 45 lat. wysokie zarobki, w 
przemyśle naftowym., Legnica, tel. 076/856-41-26 
PRACA NAD MORZEM • sprzedaż na plaży, wymagana aktualna 
książeczka zdrowia, operatywność. Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01 
PRACA SEZONOWA wakacyjna promocja dla młodzieży w Orifla- 
me, wpisowe tylko 16 zl, prezent dla aktywnych za 39 zl. Wrocław, 
tel. 071/784-84-95, 0605/67-68-00, 0607/82-23-67 
PRACA W ANGLII w hotelach, dla kobiet i mężczyzn, zapewnio-
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ne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, od zaraz, nie wy
maga się znajomości jęz. angielskiego. Anglia, tel. 
0044/77-51-79-42-22
PRACA W ANGLII od zaraz, zakwaterowanie zapewnione, zarob
ki od 260 do 300 funtów tygodniowo, pomoc na granicy. Wałbrzych, 
tel. 0609/42-37-47 po godz. 17
PRACA W ANGLII dla 10 osób (mężczyźni i kobiety), pomoc w 
załatwienia zezwolenia, noclegi i wyżywienie zapewnione. Wielka 
Brytania, tel. 0044/78-11-02*21-15
PRACA W ANGLII legalizowana, kontrakt z pracodawcą, ubez
pieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, pełna gwarancja pracy, 
dojazd na własny koszt, pomoc w przekroczeniu granicy, opieka i 
odbiór w Anglii, opłaty prowizyjne po podjęciu pracy, wysokie za
robki, różne branże. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-87, 
0608/82-13-93
PRACA W FINLANDII sprzedaż obrazków, dla studentów I mło
dzieży szkolnej w okresie wakacyjnym, mile widziana znajomość j. 
angielskiego lub niem.., teł. 0607/05-05-96 
PRACA W GRECJI dla kobiet, od zaraz. Dłużyna Dolna, tel. 
075/771-88-08
PRACA W GRECJI dla kobiet, turystyka, mile widziany j. angiel
ski, wyżywienie i zakwaterowanie zapewnione, wysokie zarobki. 
Sława, tel. 0603/36-74-24
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, chętnie dla par, od za
raz. Wrocław, tel. 071/341-77-79
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, b. dobre warunki i za
robki. Ziębice, tel. 0602/59-01-88
PRACA W HOLANDII dla osób z paszportem niemieckim, prze
jazd i zakwaterowanie bezpłatne. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-34-13, 0601/52-24-13
PRACA W HOLANDII dla mężczyzn z paszportem niemieckim, min. 
6 tyg., w zawodach: ślusarz, spawacz, tokarz, cieśla oraz pomoc
nicy, transport i zakwaterowanie gratis. Opole, tel. 0605/65-63-20 
po godz.17
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O PRACA W NIEMCZECH w klubie nocnym, dla pań. 
Jurek, Niemcy, tel. 0049/64-17-28-77 po godz. 21 
02025431

PRACA W NIEMCZECH zbrojarze, murarze, z zakwaterowaniem. 
Brzeg Opolski, tel. 077/411-85-23,0049/17-41-76-72-77 Niemcy 
PRACA W NIEMCZECH dla kobiet, w domu i hotelu, b. dobre za
robki, wymagany paszport niemiecki. Niemcy, tel. 
0049/160-405-03-75
PRACA W NIEMCZECH atrakcyje dziewczyny i chłopców zatrud
nię do pracy w klubach nocnych. Niemcy, tel. 0049/17-93-11-37-53 
PRACA W NIEMCZECH oraz we Włoszech, podwójne obywatel
stwo, w zawodach: malarz, zbrojarz, tynkarz, murarz, spawacz, 
ślusarz -16 DEM/godz. (bez świadczeń), 12 DEM/godz. (ze świad
czeniami). Włochy, tel. 0039/38-96-76-57-59 
PRACA W NIEMCZECH au-pair. Wrocław, tel. 071/353-36-96 
PRACA W NIEMCZECH we wszystkich zarodach budowlanych, 
od zaraz, bardzo dobre warunki płacowe. Wrocław, tel. 
0608/89-37-46
PRACA W NIEMCZECH sezonowa, przy zbiorze winogronu, wy
nagrodzenie 10-12 DEM/godz. Wrocław, tel. 0503/69-05-85 
PRACA W NIEMCZECH I WE WŁOSZECH w zawodach: malarz 
budowlany, spawacz, ślusarz, tynkarz, wykańczanie wnętrz, 12 
DEM/godzinę z wszystkimi świadczeniami, wyjazd od zaraz. Wło
chy, tel. 0039/38-96-76-57-59
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn, w trudnych warunkach, wy
nagrodzenie 410-680 DEM/dzień. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W SZWECJI zbiór jagód. Leszno, tel. 46-08-30 
PRACA W UBEZPIECZENIACH stała pensja ♦ prowizja, wyma
gana licencja PUNU lub przeszkolimy, w renomowanej firmie. Wro
cław, tel. 071/322-38-70 w godz.10-18 
PRACA W USA - zaproszenia w 2 tygodnie, zarobki od 1.500 do
6.000 USD miesięcznie, pomoc w uzyskaniu .SS* i prawa jazdy. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/43-37-61 
PRACA WE WŁOSZECH opieka, sprzątanie, w rolnictwie (na 
polu)., tel. 0608/38-92-48
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PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. Legni
ca, tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH jako spawacz, ślusarz, malarz budowla
ny, tynkarz, murarz, wyjazd od zaraz, zarobki 12 DEM/godzinę z 
wszystkimi świadczeniami lub 16 DEM bez świadczeń. Włochy, tel. 
0039/38-96-76-57-59
PRACA WE WŁOSZECH od zaraz, Inężczyźni i kobiety, pobranie. 
Ziębice, tel. 0601/19-21-31
O PRACA WE WŁOSZECH, dla pań • pomoc domowa, 

opieka. Legnica, tel. 076/721-67-16 01031451 
O PRACA ZA GRANICĄ budownictwo, rolnictwo, 

ogrodnictwo, platformy wiertnicze, winnice, legal
na. Lubin, tel. 0607/04-26-34 84017811 

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 platformy wiertnicze, wysokie zarobki. Le
gnica, tel. 076/722-68-34
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrocław, tel. 0607/19-76-68 
PRACA W DOMU - TELEMARKETING. Wrocław, tel. 780-42-02 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY poprowa- 
dzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wrocław, tel. 
071/350-47-24 w godz. 9-17, 0501/18-75-34 
PRZYGOTOWUJĘ DO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY praktycz
nie i teoretycznie. Wrocław, tel. 0601/84-45-33 
PRZYJMĘ DO ZBIERANIA TRUSKAWEK we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/361-43-74, 071/786-48-67 
PRZYJMĘ PRACĘ w Anglii, 350 funtów tyg., sprzątanie, sadow
nictwo, ogrodnictwo.., tel. 0502/50-49-03 
SZWAJCARSKA FIRMA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA PO
SZUKUJE osoby odpowiedzialnej i zdecydowanej, do telefonicz
nego umawiania spotkań, praca w biurze, we Wrocławiu.., teł. 
0503/50-11-20 w godz. 10-15
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-24-48
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tel. 071/321-36-57 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM, u siebie w domu. Wrocław, tel. 
781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM uczeń 1-4 klasy, również korepe
tycje. Wrocław, tel. 071/348-14-04
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, na stałe lub na 
czas zamknięcia przedszkola, pełne wyżywienie, domek jednoro
dzinny, plac zabaw - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 0504/76-11-44 - 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM od wrzeSnia, z dzielnicy Sródmie- 
ście, posiadam referencje, wiek dziecka obojętny. Wrocław, tel. 
071/321-76-43 po godz. 17
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, mam 2-letnią 
córeczkę, mieszkam w spokojnej okolicy (Psie Połę), w domu z

dużym ogrodem, możliwość naukij. angielskiego, dyspozycyjność 
przez cały tydzień. WrocfaW, tól. 071/781-37-35 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu (domek jednoro
dzinny, dOży plac zabaw, 15 minut samochodem do Rynku, 8-9 
godzin dziennie - 300 zł/m-c. Wrocław, tel. 0504/76-11-44 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, student
ka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45-49-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub dzieckiem. Wrocław, tel. 
071/352-51-19
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub dzieckiem, posiadam 
kwalifikacje. Wrocław, tel. 071/354-02-91 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZYMI OSOBAMI i dziećmi, rejon Lesz
na, siostra PCK, profesjonalna obsługa. Leszno, tel. 0604/86-63-79 
O ZAPISY DO PRYWATNEGO GIMNAZJUM „JASTA" 

dla dzieci uzdolnionych. Wrocław, tel. 071/341-88-96, 
071/322-20*63

0  ZAPISY DO PRYWATNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWO- 
DOWYCH „IBIS” kierunki: mechaniczny, samocho
dowy, budowlany. Wrocław, tel. 071/355-39-01, 
071/362-81-48

ZATRUDNIĘ absolwenta budownictwa, wymagana znajomość ob
sługi AUTOCAD, mile widziana znajomość j.niemieckiego, CV ♦ 
list motywacyjny - e-mail:budcad@poczta.onet.pl..
ZATRUDNIĘ a zachodniej firmie, doradztwo finansowe. Legnica, 
tel. 0607/28-79-70
ZATRUDNIĘ kierownika grupy sprzedaży bezpośredniej, do zor
ganizowania szkolenia, nadzorowanie sprzedawców z Kalisza, 
Leszna, Lubina, zarobki 4.000 zl/mies. Wrodaw, tel. 0604/81-47-82 
ZATRUDNIĘ obrotne osoby, wykszt. minimum średnie. Informa
cje w serwisie samochodowym. Wrocław, ul. Legnicka 45b 
ZATRUDNIĘ młodą dziewczynę do prac porządkowo-gospodar- 
skich, możliwość zakwaterowania. Twardogóra, tel. 071/315-00-77 
ZATRUDNIĘ uczniów w zawodach: blacharz pojazdowy, lakiernik. 
Wrocław, tel. 0503/13-45-17
ZATRUDNIĘ montażystę rusztowań systemowych i ramo- 
wo-szeregowych. Wrocław, tel. 071/362-81-32,0501/10-14-80 
ZATRUDNIĘ w firmie handlowej akwizytorów, atrakcyjny towar, 
ekologiczny, branża prrzemysłowa, wymagana dyspozycyjność, wy
sokie zarobki. Wrocław, teC 071/348-92-10,0608/66-96-07 
ZATRUDNIĘ w firmie ubezpieczeniowej osoby w charakterze 
przedstawiciela handlowego, umowa o pracę i wysoka prowizja. 
Legnica, tel. 076/846-24-54 do godz. 16 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW branży meblowej, meble kuchen
ne. Wrocław, tel. 071/311-31-98
ZATRUDNIĘ AGENTÓW CELNYCH z licencją, do pracy we Wro
cławiu, Strzelinie, Opolu. Wrocław, tel. 071/341-79-22 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW OFE. Wrocław, tel. 071/351-18-78 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA pojazdowego, doświadczonego, z re
ferencjami, wyłącznie rencista. Wrocław, tel. 0503/13-45-17 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO z doświadcze
niem, umowa o pracę, wynagrodzenie 1.400 zł netto ♦ pomocnika 
blacharza. Wrocław, tel. 071/325-50-20 wewn. 19,0608/52-35-51 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, tel. 
071/373-03-96
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO, lakiernika, me
chanika, elektryka, od zaraz. Wrocław, tel. 071/325-19-18 
ZATRUDNIĘ CIEŚLI I STOLARZY, z praktyką, ze znajomością bu
dowy domów drewnianych, w perspektywie możliwość pracy za 
granicą. Namysłów, tel. 077/410-09-47 
ZATRUDNIĘ DWIE OSOBY (rodzinę), do pracy w sklepie, z ko
smetykami firmowymi, we Wrocławiu. Dobroszyce, tel. 
071/314-.12-23
ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ na stoisku kwiatowym, mile widzia
na umiejętność układania wiązanek okolicznościowych i wieńców. 
Wrocław, tel. 071/328-33-68 po godz.20,0607/81-52-40 
ZATRUDNIĘ ELEKTROMECHANIKA z doświadczeniem. Wro
cław, tel. 071/354-27-39, 0501/85-93-75 
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA ze znajomością obsługi wtryskwarek i 
wytaczarek. Wrocław, tel. 0605/06-70-46 
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA. Wrocław, tel. 071/311-62-15, 
071/311-62-81
ZATRUDNIĘ FOTOMODELKI. Wrocław, tel. 789-92-30, 
0503/85-33-72
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską, z przynajmniej rocz
nym stażem pracy, praca w Oleśnicy. Oleśnica, tel. 071/399-96-63, 
0603/0*22-89
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską, w zakładzie na Krzy
kach, na osiedlu. Wrocław, tel. 071/364-25-89 rano lub wieczorem 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską, praca od zaraz, reje
stracja ZUS. Wrocław, teł. 071/341-49*60 po godz. 18 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ Strachocin. Wrocław, tel. 
071/361-42-32, 0601/72-84-85
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską, samodzielną, do sa
lonu fryzjerskiego, na Krzykach, na 1/2 etatu. Wrocław, tel. 
071/781-86-20, 071/785-57-05
ZATRUDNIĘ GITARZYSTĘ BASOWEGO w zespole muzycznym, 
pilne, tylko poważne oferty. Legnica, tel. 076/866-85-63 do 
godz. 15, 856-41-94 po godz. 15
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA Wrocław, http://www.ssalomon.pl 
ZATRUDNIĘ HANDLOWCÓW aktywnych i energicznych, prze- 
szkolę w zakresie ubezpieczeń. Wrocław, tel. 071/351-20-08 
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORKĘ JAZDY KONNEJ możliwość za
kwaterowania. Sulistrowiczki, gm. Sobótka, tel. 071/316-32-01 
ZATRUDNIĘ KAFELKARZA, TYNKARZA przy wykończeniu 
mieszkania. Twardogóra, tel. 071/315-00-77 
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ , kelnera do łodziami włoskiej na tere
nie Niemiec, osoba do 30 lat. znajomość jęz. niemieckiego lub wło
skiego, zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie zapewnio
ne. Stuttgart, tel. 0038/59-15-32-24-25 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z prawem jazdy kat. CE, ciągnik siodło
wy, z okolic Strzelina, chętnie rencistę. Strzelin, tel. 071/393-11-56, 
0602/10-35-92
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ do lat 35, kat. B, C. Wrocław, tel. 
071/328*27*71
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile wldziay 
samochód. Zielona Góra, tel. 068/324*49*96 9-17 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenie li i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOBIETĘ do pizzerii włoskiej na terenie Niemiec, 
osoba do 45 lat, znajomość jęz. włoskiego lub niemieckiego, za
kwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie zapewnione. Frankfurt 
am Main, tel. 0038/59-15-32-24-25 
ZATRUDNIĘ KOREPETYTORA matematyki i mechaniki ogólnej. 
Wrocław, tel. 071/315-43-54, 0607/24-04*49 
ZATRUDNIĘ KUCHARZA w Niemczech, ze znajomością j. nie
mieckiego. Niemcy, tel. 0049/632-298-98-24 
ZATRUDNIĘ KUCHARZY do pracy w Niemczech, od zaraz. Niem
cy, tel. 0049/17-96-50-67-74
ZATRUDNIĘ KULTURYSTĘ samotnego, bez nałogów, w'pełni sił, 
kochającego przyrodę, do pracy w ogrodzie, na budowie i recep
cji. Oleśnica, tel. 314-13-40
ZATRUDNIĘ KURIERÓW w Świdnicy I Wałbrzychu, z samocho- 
dem dostawczym. Wałbrzych, tel. 074/842-96-32 
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO, z praktyką. 
Wrocław, tel. 071/364-88-98
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI lub technika, w aptece, w 
Zielonej Górze, z mieszkaniem służbowym obok apteki. Zielona 
Góra, tel. 0601/72*9744
ZATRUDNIĘ MAŁŻEŃSTWA do sprzątania klatek schodowych, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe, rejon ulicy Koman
dorskiej. Wrocław, tel. 071/784-45*68 w godz. 13-15 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA samochodowego. Wrocław, tel. 
071/339-93*63
ZATRUDNIĘ MECHANIKA samochodowego, doświadczonego. 
Wrocław, tel. 071/364-88-98
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO do samodziel
nego prowadzenia warsztatu, we Wrocławiu, na Nowym Dworze. 
Wrocław, tel. 0502/98-65-97
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MŁODĄ DZIEWCZYNĘ w wieku 17-24 lat, jako mo
delkę filmową, uczciwą, bez nałogów, w Kamiennej Górze, od 
07.2001 r. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ ORGANISTĘ w zespole muzycznym, pilne, tylko po
ważne oferty. Legnica, tel. 076/866-85-63 do godz. 15,856-41-94 
po godz. 15
ZATRUDNIĘ OSOBĘ, która podejmie się zrobienia dachu i ścian 
poddasza (chętnie górala), solidną pracowitą i tanią we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/359-90-22,0501/14-78-67 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do wykonania dociepleń, we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 0606/20-45-80
ZATRUDNIĘ OSOBY do roznoszenia ulotek reklamowych dot. 
ochrony roślin (Biosept), na terenach ogrodów działkowych we 
Wrocławiu oraz na obszarze woj. dolnośląskiego, opolskiego, ma
łopolskiego i śląskiego- 50 zł/weekend. Bielsko Biała, tel. 
033/817-34-24, 0604/22-84-23
ZATRUDNIĘ OSOBY do plewienia buraków, 3 zł/h, od zaraz. Bo-' 
rów, tel. 0607/52-15-98
ZATRUDNIĘ OSOBY bezrobotne oraz absolwentów, chętnie z sa
mochodem, do hurtowni. Legnica, tel. 076/854-30-27 
ZATRUDNIĘ OSOBY nowe amerykańskie towarzystwo ubezpie
czeniowe • poszukuje kandydatów na unit menagerów i agentów, 
b. dobre warunki pracy i płace. Lubin, tel. 0606/27-52-61 
ZATRUDNIĘ OSOBY do wykonywania prac dorywczych, malarzy
1 innych specjalistów. Wrocław, tel. 0608/87-72-57 
ZATRUDNIĘ OSOBY do zbierania truskawek. Wrocław, tel. 
071/361-43-74, 786-48-67

ZATRUDNIĘ OSOBY do pracy w firmie handlowej, rozprowadza
nie towarów ekologicznych) wysokie zarobki, wymagana dyspozy* 
cyjność. Wrocław, tel. 0600/61-50-82 
ZATRUDNIĘ OSOBY do pracy w ekologii, firma rozprowadzająca 
urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej. Wrocław tel. 
071/310-18-14, 0603/07-77-08
ZATRUDNIĘ PANIĄ niepracującą, jako pomoc domową wiek 25-40 
lal Wrodaw, tel. 071/341-43-12 po godz. 16 
ZATRUDNIĘ PANIĄ do sprzątania biur w godz. rannych, wymaga
na dokładność i sumienność, na umowę-zlecenie, Psie Pole i okoli
ce. Wrocław, tel. 0607/17-05*50
ZATRUDNIĘ PANIE w Berlinie, do towarzystwa, od zaraz, Wysokie 
zarobki (5.000 DEM), komfortowe warunki, domowa atmosfera, wy
żywienie i mieszkanie zapewnione, dyskrecja. Berlin (Niemcy), tei. 
0049/17-34-08-57-29, 0600/43-51-68 
ZATRUDNIĘ PANIE od 18 do 30 lat, atrakcyjne, firma Euro-Escort 
Holand, zarobki minimum 3.000 DEM/tydzień. Holandia, tel. 
0031/612-13-33-69. 0031/620-35-39-78 
ZATRUDNIĘ PANIE do pracy w Niemczech, wiek 18 - 30 lat, wyso
kie zarobki, praca od zaraz, zakwaterowanie pewne. Jelenia Góra, 
tel. 0608/16-29*84, Niemcy, 0049/17-58-33-20-54 
ZATRUDNIĘ PANIE do szycia odzieży na stebnówce, chałupniczo. 
Wrodaw. tel. 071/789-57-77
O ZATRUDNIĘ PŁYTKARZA (rencistę lub z orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności), na pełny etat. Wro
cław, tel. 071/372-00-63 01032061 

ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ w wieku 16*24 lat, od 07.2001 r., 
zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu, uczciwą, bez nałogów. 
Kamienna Góra, tel. 0607/36*85*33 
ZATRUDNIĘ POMOCNIKA BLACHARZA. Wrocław, tel. 
071/325-50-20 wewn. 19, 0608/52-35-51 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA dyspozycyjnego, ze znajomością ob
sługi komputera, programy graficzne. Dobroszyce, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/75-32-80
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do pracy przy produkcji pustaków w 
Groblicach. Groblice, teł. 0501/74-74-27 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA ze znajomością technologii spawania 
tworzyw sztucznych i naprawy chłodnic samochodowych, od zaraz, 
wysokie zarobki. Wrodaw, tel. 0601/71-69-78 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW z terenu Dolnego Śląska, praca 
chałupnicza, współpraca z dużą firmą, umowa, atrakcyjny system 
wynagradzania, informacja bezpłatna. Legnica, tel. 0608/13-83-77 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do sprzedaży 
telefonów GSM. Wałbrzych, tel. 074/664-26-24 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI na woj. dolnośląskie, do 35 lat. 
doświadczenie, samochód dostawczy, magazyn ok. 100 m2, dystry
bucja artykułów spożywczych. 56-160 Widsko, ul. Mickiewicza 8 
ZATRUDNIĘ PRZEWOŹNIKA z samochodem o lad. 41 (kontener z 
windą), na stale. Wrodaw, tel. 0503/99-55-81 
ZATRUDNIĘ RATOWNIKA WODNEGO na jeziorze w Niesulicach. 
Świdnica, tel. 074/852-01-79
ZATRUDNIĘ SIOSTRY PCK z referencjami, do opieki nad starszą 
osobą dostawczy. Wrodaw, tel. 071/354-50-82 
ZATRUDNIĘ SPAWACZA do stali nierdzewnej. Wrocław, tel. 
071/311-62-15, 071/311-62-81
ZATRUDNIĘ SPAWACZY I ELEKTRYKÓW praca we Francji, le- 
galna. Legnica, tel. 0600/24*18*65
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ samochodów osobowych i mechani
ka samochodowego. Wrodaw, tel. 071/339-93-63 
ZATRUDNIĘ STOLARZY i pomocników stolarzy. Wrocław, tel. 
327-61-23, 0607/46-49-22
ZATRUDNIĘ STUDENTKĘ w kawiarni. Wrodaw. tel. 0501/36-00-30 
ZATRUDNIĘ STUDENTKĘ do udzielania korepetycji z niemiec
kiego, dla początkujących, dla 11-letniej dziewczynki, z dojazdem 
do domu, w cenie 15 zł/godz. Wrocław, tel. 071/359-90-22, 
0501/14-78-67
ZATRUDNIĘ SPECJALISTĘ DO TATUAŻU Wrodaw i wyjazdy. Do
broszyce, woj. wrodawskie, tel. 0601/75*32*80 
ZATRUDNIĘ SPECJALISTĘ DO TATUAŻU na wyjazdy na targi ko
smetyczne. Wrodaw, tel. 0603/99-94-93 
ZATRUDNIĘ TECHNIKA CHŁODNIKA inżyniera sanitarnego, tech
nika elektronika, minimum 3-letnie doświadczenie, mile widziane 
osoby z grupą inwalidzką. Wrocław, tel. 071/787-98-22.787-98-23 
ZATRUDNIĘ TOKARZA-ŚLUSARZA Wrodaw, tel. 071/311-62-15, 
071/311-62-81
ZATRUDNIĘ W FIRMIE zarobki dla najlepszych 50.000 zl, oferta 
dla osób z woj. dolnośląskiego. Lubin, tel. 0603/45-99-99 
ZATRUDNIĘ ZBROJARZY betoniarzy i cieślę, praca w Holandii, 
wymagany paszport UE. Głogów, tel. 076/837-10-62, 
0031/615-30-20-64
O ZATRUDNIMY ATRAKCYJNE DZIEWCZĘTA jako an

kieterki i hostessy oraz młodych, dynamicznych w 
charakterze handlowców-ankieterów. Atrakcyjne wy
nagrodzenie prowizyjne, hostessy - 5 zł/godz. Wro
cław, tel. 071/332-35-03,0602/77-79-43 01030371 

ZLECĘ przetłumaczenie instrukcji obsługi urządzenia z języka nie
mieckiego na polski. Wrodaw, tel. 071/355-31-12 
ZLECĘ CYKLINOWANIE 2 pokoi, deski z farbą na Maśiicach. Wro
cław, tel. 071/355-38*86
ZLECĘ NAPRAWĘ instalacji elektryczną Mercedesa 407. Biestrzy- 
ków, woj. wrodawskie, tel. 0501/23-14*54 
ZLECĘ PRZEWIERCENIE OTWORU o średnicy 60 cm, w ścianie z 
cegły, o grubości 60 cm. Wrodaw, teł. 071/364-25-89 wieczorem, 
0606/40-34-24
ZLECĘ WYKONANIE posadzki z miksokreta, ok. 180 m2 - 7 zt/m2. 
Wrodaw, tel. 071/362-27-09
ZLECĘ WYKONANIE strony www. Wrodaw, tel. 0608/72-66-23 
ZLECĘ WYWÓZ GRUZU 1 wywrotka, do 100 zł z załadunkiem. 
Wrodaw, tel. 071/355-38-86
ZLECĘ UMIESZCZENIE TABLICY REKLAMOWEJ na prywatnym 
gruncie. Wrodaw, tel. 071/368-78-20 po godz. 18,0606/81-24-53 
ZLECĘ WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ przesuwnej. Wrocław, 
tel. 071/355-38-86
ZLECĘ WYKONANIE SZAMBA oraz ogrodzenia. Wrodaw, tel. 
0605/63-26-01
ZLECĘ WYKONANIE WIĘŹBY DACHOWEJ ♦ dachówka w roz
sądnej cenie. Wrodaw, tel. 071/346-61-14

ZNACZKI, 
MONETY

„ZŁOTA KARTA” CHIPOWA wydana z okazji IX finału Wielkiej Or
kiestry Świątecznej Pomocy, z certyfikatem, nr karty 38. Wrodaw, 
tel. 0601/47-47-59
BANKNOTY 20 zł z 1936 r., 5 zł z 1930 r., 10.000 zł z 1988 r., 5.000 
zł z 1988 r., 2.000 zł z lat 79-82 (5 szl), 1.000 zł z 1982 r., 200 zł z 
1982 r., 100 zł, 50 zł, 20 zł • cena za całość 40 zł.., teł. 0607/53-87-68 
KARTY TELEFONICZNE 200 szt ♦ 20 z Papieżem, różne, Pontyfi
kat, Urodziny, Pielgrzymki -100 zł lub zamienię na tel. komórkowy. 
Lubin, tel. 076/846-58-82
KARTY TELEFONICZNE zużyte. 500 szL -1 zł/szl Wrodaw, tel. 
0604/82-56-45
KARTY TELEFONICZNE różne, starsze i nowe * albumy - 0,5 zł/szl 
Wrodaw. tel. 0503/70-84-61
KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE oraz monety. Wrodaw, tel. 
0604/12-13-29
KUPIĘ ODZNACZENIE .Budowniczy Polski Ludowej*. Poznań, tel. 
061/853-28-32
MONETA SREBRNA .30-łetie PRL*. - 40 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-79-95
MONETA ZŁOTA 20 USD z 1880 r, • 2.100 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-84-32
MONETA ZŁOTA 20 USD z 1897 r, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 
0601/78-86-78
MONETY i banknoty, polskie i niemieckie lub zamienię na inne sta- 
rode, np. biała broń, widokówki. Legnica, tel. 076/721-74*59 
MONETY polskie, przedwojenne (1916-44 r.) oraz powojenne 
(1949-90 r.) zestawy w albumach, niekompletne, - 400 zl. Lubań, 
tel. 0601/14-46-19
MONETY z PRL, 3 kłasery, z opisem, 260 szl, w tym 10 srebrnych, 
• 1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-66-76 po godz. 16 
MONETY POLSKIE po 1949 roku, cena • 1 zł/szt. Lubin, teł. 
076/749-06-06
MONETY SREBRNE: z wizer. Papieża - 400 zł. z wizer. J. Piłsud
skiego - 350 zł, XXX Lat PRL - 20 zł lub zamienię na tuner sal 
telefon bezprzewodowy. Zielona Góra, teł. 068/320-43-15 
PROPORCZYKI SPORTOWE I ZAKŁADOWE lata 1960 - 1980, 
Jelczadskie Zakady Samochodowe, M na >u>lu 1974 r., Oawa, Mia
sto Strzelin, Montreal 1976 r., M RFN 1974 r. i inne, • 150 zł. Wro
cław, tel. 0605/09-11-84
ZAMIENIĘ KARTY TELEFONICZNE 63 szl zagraniczne i 370 szl 
polskich, na telefon komórkowy. Wołów, tel. 071/389-88-63 prosić
ZNACZKI POCZTOWE z lat 1930-1990, z całego świata oraz mo
nety okolicznośdowe, polskie i bony towarowe PKO z 1970 r., cena 
za całość, - 5.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-78, 
0606/39-79-14
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SPRZĘT 
RTV

O  „ALE TELEWIZJA!!!” dekodery cyfrowe, skup, 
sprzedaż, również montaż sprzętu, karty testo
we, karty Seca, „zielone wafelki" itp. Uwaga!!! • 
now ość, nocne, e rotyki n a  wizji, zadzw oń po 
sz cz e g ó ły . W rocław , te l .  0601/46-80-68 
02026561

O  AKTYWACJA I REAKTYWACJA KART WIZJA TV 
również Priwate Gold, Cyfra+ oraz sprzedam  ze* 
staw  Cyfra*, kompletny na 16 pakietów, nowy, - 
650 zł.. Z ie lo n a  G óra , te l .  0607/84-89-90 
87026161

O  AMPLITUNER DENON AVR-1801 - 1.580 zł, 
DSP-AX-1 • 7.200 zł, RXV-620 -1.550 zł, VSX-839 
• 2.120 zł, Sony DVD NS-400, czyta CDR-RW -
1.400 zł, Yamaha DVD-796 Gold - 1.350 zł, wzmac
niacze stereo  NAD Rotel A ccuphase Plinius AVM 
Vincent T.A.C., tranzystorowe hybrydy lampowe, 
kolumny Piega audio Phisyk, C abasse, Mirage 
Dynaudio Audience,. nowe, gwarancja 2 lata,, tel. 
076/842-24-06,0603/12-30-26 84018221

O  AMPLITUNER DENON Sony, Yamaha, Pioneer, 
Technics, DVD, kolumny B&W, Tannoy, Technics, 
Yamaha, Denon, telewizory Sony KV 29", 32", 
nowe, na gwarancji, instrukcja w j. polskim. Lu
bin, tel. 076/724-67-63,0605/44-74-03 84017731 

O  AMPLITUNER DENON AVR1801 - 1.590 z ł , .  
DVD1500 - 1.750 zł, Yamaha RXV800 - 2.300 zł, 
RXV520 • 1.450 zł, DVD 5 1 0 -1 .1 9 0  zł, Sony 
STR-DV 840 • 1.550 zł, DVD NS300 - 1.180 zł, 
DVP-S735 - 1.890 zł, nowe, na gwarancji oraz 
inne, tan io . Z ielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
84001341

AMPLITUNER HARMAN KARDON AVR10 dolby, surround 
prologic, radio 30 stacjr, 5 x 70 W, naturalny dźwięk, pilot, • 
950 zł. Sobótka, tel. 0607/12-14-08 
AMPLITUNER ONKYO TX-7920 tech. sprawny w 100%, - 
500 zł. Lubin, tel. 0601/92-33-42

AMPLITUNER ONKYO TX-DS-555 srebrny, nowy; MD-re- 
korder MD-2521, srebrny, nowy; kolumny, monitory Ouadral 
Ascent (podstawki), - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-68-59 
AMPLITUNER ONKYO TX 575X. - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 :
AMPLITUNER ONKYO TX-8211 RDS. pilot, stan idealny, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/330-00*45,0601/56-07-79 
AMPLITUNER PHILIPS FR 740 surround recever, nowy, na 
gwarancji - 850 zł. Strzelin, tel. 071/393-12*54 
AMPLITUNER PIONEER VSX710, - 1.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER PIONEER VSX 609 RDS do .kina domowe
go', nowy, czarny, dolby digital, DTS, procesor dźwięku, •
1.100 zł. Wrocław, tel. 0502/26-90-88
AMPLITUNER PIONEER SX-225, • 400 zł. Wrocław, tel.
355-27*73
AMPLITUNER PIONEER VSX 609, -1.000 zł. Wrocław, tel.
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER PIONEER VSX 409RDS dolby surround pro
lógic, 5 x 80 W, pilot, stan idealny, - 650 zł. •Wrocław, tel.
071/352-40-44 po godz. 19
AMPLITUNER SONY 545, - 1.200 zł. Wschowa, tel. 
065/540*11-93,0603/87-46-40 
AMPLITUNER SONY ŚTR-940 -1.880 zł, STR-840 -1.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-15-50,0603/06-49-97 ; 
AMPLITUNER SONY STR D365 tuner, 30 pamięci, 5 wejść 
audio, 4 x 90 W (4-16 omów), czarny, szer. 43 cm, RDS, 
pilot systemowy, - 550 zł. Wrodaw, teł. 071/364-52-03 
AMPLITUNER SONY STR-DB 940-1.900 zł, STR-DB 810
- 1.500 zł. Wrocław, tel, 071/372-39-39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER SONY STR-DB 840 QS fabrycznie nowy, na 
gwarancji, instrukcja, --1.550 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91, 
0609/35*26*62
AMPLITUNER SONY STR-DE 445, - 950 zł. Wrocław, tel.
071/344-12-52,0603/42-14-79
AMPLITUNER SONY STR DB 840 QS -1.500 zł, DVD Sony
S 335 - 1.130 Zł, nowe, na gwarancji. Wrocław, tel.
0501/98-67-78
AMPLITUNER TECHNICS SADX-940, - 1.150 zł. Głogów, 
tel. 076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX 50 sterujący do systemu 
Home THX, kino domowe, tuner, stan b. dobry, 5 *120 W, 
pro logie, możliwość podłączenia procesora dźwięku SH-AC 
300 (600 zł), -1.800 zł. Wrocław, tel. 787-27-49 
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX50 sterujący/pro logie + 
procesor dźwięku Technics SH-AC 300, cyfrowy, surround 
AC3, do kina domowego, 6  kanałów, • 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 0607/51-40-13
AMPLITUNER TECHNICS SA-EX120 RDS, pilot, * 650 zł. 
Wrocław, tel. 0603/47-24-98
AMPLltUNER TECHNICS SA-DX 940, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA 8  czarny, nowy, -1.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0604/51-78-47 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 720, rds, dolby pro logie, 
surround, 5x100 W, pilot, stan bardzo dobry, • 850 zł. Zielo
na Góra, tel. 0604/88-09-65
AMPLITUNER TELEFUNKEN stan idealny, -100 zł. Legni
ca, tel. 0603/33-23-38
AMPLITUNER THOMSON DPL 1000 do .kina domowego', 
2 wyjścia optyczne, dekodery ACB i DST, fabrycznie nowy, 
zapakowany, na gwarancji, dużo funkcji, atrakcyjny wygląd,
- 1.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-70-92 po godz. 19 
AMPLITUNER TOSCA 303 *  gramofon Bernard GS 434 + 
kolumny Tonsil, 50 W, 8 Ohm, • 350 zł lub zamienię na deko
der .Cyfra+". Nysa, tel. 0606/95-77-02 
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W, tuner analogowy, ładnie pod
świetlany, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
AMPLITUNER YAMAHA RXV-520 - 1.370 zł. RXV-620 -
1.600 zł, RXV-800 - 2:200 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 
0603/06-49-97
AMPLITUNER YAMAHA RXV 520 nowy, -:1:250 zł. Wro

cław , tel. 0601/73-97,25.
AMPLITUNER YAMAHA RXV 5 96*  1.450 zł, RXV 800 - 
2 ’jłOO zł. Wrocław, teT. 07^/372-39*39,0601/77-26-10 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V620 RDS tytanowy -1.599 zł, 

\RX-Y800.-. 2.240 zL Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 i  
O  AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De

non, Yamaha, Rotel i inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen; Copland, Musical Fidelity, S truś,

Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy
naudio, Dali, Avance, Eltax, Esa, Sonus Faber, 
Castle, Koda, Goky, Kef, Mission. Sprzęt nowy i 
używany, gwarancja, atrakcyjne ceny, raty. Moż- 
liw. zostawienia własnego, sprzętu w rozliczeniu, 
tei. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA DO CB-RADIA mobil .Magnum', - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-53-24
ANTENA UNIDEN z pozycjonerem, - 230~zł. Jawor, tel.
076/870-70-46,0601/88-01-24
ANTENA SAT stereo, pilot, szeroka głowica, kpi. -170  zl
oraz tunery, konwertery pojedyncze i podwójne, możliwość
sprawdzenia. Niegosławice, woj. zielonogórskie, tel.
0604/08-97-26
ANTENA SAT 4 komplety, czasza, tuner, konwerter oraz de
kodery .Cyfra +', .Wizja TV', .Polsat*, w cenie 60-790 zł, 
ustawienie i dostrojenie w obrębie WrocłaWia gratis/ Wro
cław, tel. 0503/91*65*81
ANTENA SAT cały zestaw, turier stereo STR 400, pilot, euro 
plus, czasza o średnicy 60 cm, z konwerterem fuli band, 
nowa, z pudełku - 275 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT do samochodu ciężarowego (TIR-a), przycze
py kempingowej, 12/24 V, tuner stereo, pilot, czasza, kon
werter, przewody, stan b. dobry - 295 zl. Wrocław, tel. 
0608/32-86-89
ANTENA SAT „CYFRA+” z czaszą i konwerterem - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-89-89,0604/36-34-29 
ANTENA SAT AMSTRAD 1001 2 konwertery, • 450 zł. Wro
cław. tel. 0601/73-20-89
ANTENA SAT HUMAX F1 cyfrowa, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0605/51-33-96,071/349-13-97 
ANTENA SAT TECHNISAT z pozycjonerem, - 250 zł. Ja
wor, tel. 076/870-70-46,0601/88-01-24 
O  ANTENY, DEKODERY PIONEER Kenwood, Phi

lips, nowe, kompletne zestawy, karty chipowe do 
tunerów sat., sam ouczące się kodów (mocna ero
tyka, X-Zone, XXL), bajki, sport, nowości filmo
we, erotyka, na „Wizji TV” (Priwate Gold), ser
wis, wymiana lub wysyłka, zadzwoń 1. Legnica, 
tel. 0604/39-72-95 84017801

CB-RADIO ALAN 48 PLUS 400 kanałów, mało używane, I 
właściciel, antena stacjonarna, przewód o dł. 10 m, • 300 zł. 
Krapkowice, tel. 077/466-63-78,0603/46-01-04 
CB-RADIO ALAN 48 MIDLAND + antena samochodowa, sta
cjonarna, 20 m.b. kabla, zasilacz, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0601/44-99-18,071/349-25-28

CB-RADIO KAISER, elektronie, AM, FM, papuga, 40 kana
łów + 2 zasilacze, 2 anteny 5/8, wtyczki - 220 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-10-35,0607/82-35-44 
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM/FM/SSB, oryg. mi
krofon, stan b. dobry, • 350 zł. Jawor, tel. 0606/34-95-83 
DEKODER z kartą. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/331*22-31, 
0502/58-49-33
DEKODER „CYFRA+" nowy, zapakowany, komplet, możli
wy dojazd, • 700 zł. Legnica, teł. 0600/87-05-33 
DEKODER „CYFRA+" nowy, zapakowany, możliwy dojazd,
- 690 zl. Legnica, tel. 0608/85-69-28
DEKODER „CYFRA+” kompletny, - 620 zł. Lubin, tel.
0609/64-41-91
DEKODER „CYFRA+” nowy, z talerzem, oryginalny kom- 
pleL z kartą, - 620 zł. Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 
DEKODER „CYFRA+” nowy, kompletny, z kartą, pełny pa
kiet programowy, - 450 zł. Wolsztyn, tel: 0504/86-39-83 
DEKODER „WIZJA TV” nowy, zapakowany, komplet, moż
liwy dojazd, - 530 zł. Legnica, tel. 0600/87-05-33 
DEKODER „WIZJA TV” kompletny, z aktywną kartą, pry
watny, wykupiony od "Wizji TV\ nowy, - 650 zł. Mysłakowi
ce, woj. jeleniogórskie, tel. 0608/84-90-36 
DEKODER „WIZJA TVn Philips DSX 6010, z czaszą i kon
werterem, z aktualną kartą, możliwość uruchomienia pro
gramu Priwate Gold - 500 zl. Prochowice, tel. 0609/37-01-46 
DEKODER „WIZJA TV” Philips. *,300 zł.-Świdnica, tel. 
0606/98-20-70,074/853-13-68 
DEKODER „WIZJA TV” nowy, komplet, z kartą, - 550 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 ;
DEKODER „WIZJA TV” konwerter i czasza, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/344-89-83 po godz; 20 :
DEKODER „WIZJA TV” - 350 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/20-31-90
O  DEKODER CYFROWY PIONEERfabrycznie nowy, 

z gwarancją, czaszą, konwerterem i kartą Seca 
sam ouczącąsię  (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 

DEKODER PHILIPS D2-MAC bez karty, -100 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-18-90
DEKODER PIONER mowy, kpi. - 700 zł, "Cyfra+" oraz de
koder "Wizji TV", mowy, kpi. * 550 zł, czasza + konwerter, 
mowa - 80 zł. Legnica, tel. 0601/49-99-25 
DEKODERY cyfrowe, "Canal+", HBO, od 550 zł do 680 zł, 
nowe zestawy, dowóz gratis. Legnica, tel. 0600/83-09-64 
DISCMAN PHILIPS AZ 7681 stan b. dobry, - 250 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-92
DłSCMAN PHILIPS AZ7381, ESA-12, DBB, na gwarancji, 
nieużywany, - 250 zł. Wrocław, tel. 372-89-12 
DISCMAN SONY D-99 stan b. dobry, metalowa obudowa, 
podświetlany panel, -130 zł. Milicz, tel. 071/384-17-09 
DISCMAN SONY DEJ 610, antywstrząs. G-Protection. słu
chawki, okrągły, używany 2 tygodnie, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/325-44-33,0609/49-62-41 
DYKTAFON - radio Shark, VOX na duże kasety, - 70 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-53-24
DYKTAFON SANYO TRC-670 M na małe kasety, baterie 
.paluszki", mało używany, etui, - 180 zł. Zgorzelec, tel. 
0502/62-46-17
O  GŁOŚNIK! wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moc od 10 do 500 W, tuby i subwoofe- 
ry sam ochodowe, wysokiej jakości zestawy gło
śnikowe, obudowy do zestawów, wzmacniacze 
sam ochodowe, hurt i detal, najniższe ceny (ta
niej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/59-25-13, 
0608/59-25-16 01032881

GŁOŚNIKI samochodowe, - 40 żł. M ilikowice.tel. 
074/851-62-83.0502/16-94-58 
GŁOŚNIKI samochodowe, 2x 200 W, nowe • 230 zł, tuba 
480 W - 300 zł. Pokój, tel. 0608/20-21-09 
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/342-91-95,0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT 4 Om, 25 W, małe, - 25 zł. Mlliko* 
wice. tel. 074/851-62*83,0502/16-94-58 v 
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT PCXP693 samochodowe, 6  x 9". 
owalne, 214 W, niebieska membrana, nowe, wersja amery
kańska, 2 szt, - 250 zł. Wrodław, tel. .071/321*83-66. 
0602/6840-76

GŁOŚNIKI MAGNAT samochodowe, 3-drożne, Średnica 22 
cm, 180 W, stan idealny. - 270 zł. Wrocław, tel. 0501792-42-62 
GŁOŚNIKI PHILIPS samochodowe, 3-drożne, 300 W, mało 
używane, fi 30 cm, stan idealny, • 220 zł. Lubin, tel. 
076/847-54-97.0600/61-17-70 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-6969 samochodowe, 220 W, elip
sy, 4*drożne, nowe, w pudełku - 300 zł, głośnik Pioneer TS-W 
303 F (tuba), 500 W, nowy - 300 zł. WróćłaW, tel. 
071/325-45-92,0603/94-02-16 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-68-69 4-drożne, nowe. 2 szt, - 300 
źł. Wrocław, tel. 0602/52-77-04 
GŁOŚNIKI SONY XS-F6940 samochodowe, 200 W, 6x9", 
X-plod, 4-drożne, nowe, w kartonie, gwarancja, kupione w 
salonie, - 270 zł. Wrocław, tel. 0600/41-26-40 
GRAMOFON DANIEL z wkładką .Aura", pełny automat, pa
mięć, - 250 zł lub zamienię na motorower Simson. Zgorze
lec, tel. 075/648-81-88
GRAMOFON PANASONIC z radiomagnetofonem i wzmac
niaczem na 4 kolumny, ramię Gr. Diamond EPS 270 SD, 
wszystko w jednym panelu na 80 cm, • 200 zł. Ludwikowice, 
tel. 074/871-62-83 -
GRAMOFON PIONEER PL 335 automat, nowa wkładka, 
elektroniczny wybór prędkości, regulacja pod talerzem, stan 
b. dobry - 80 zł. Legnica, tel. 076/856-15-68 
GRAMOFON UNITRA BERNARD stereo, 2 szt., srebrny i 
czarny- 500 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-36-91 po godz. 16 
INSTRUKCJA DO DEKODERA „WIZJA TV”, • 15 zł. Mili* 
kowice, tel. 074/851-62-83.0502/16-94-58 
INSTRUKCJE DO SPRZĘTU RTV w j. polskim, do sprzętu 
RTV firm Sony, Pioneer, Technics i innych, - 40 zł. Wrocław, 
tej. 0603/22-8146 .
„KINO DOMOWE” PIONEER amplituner VSX 609 RDS, do
lby digital, DTS, procesor dźwięku ♦ DVD Pioneer DV535, 
czarny, nowy, czyta CD, DVD, CD video, CD-R, CD-RW, cena 
za komplet, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 0502/26-90-88 
KAMERA CYFROWA PANASONIC NV-DS 27 miniDV, za
pakowana, - 2.650 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
KAMERA VIDEO CANON MV-300 cyfrowa, optyczny stabi
lizator obrazu, ekran LCD 3.5", nowa, na gwarancji, instruk
cja w jęz. polskim, - 4.400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
KAMERA VIDEO CANON Hi 8 , stabilizacja obrazu, zoom 
20x, bateria, zasilacz, ładowarka, torba, dodatkowo lampa 
ze wzmocnienem, - 890 zł. Wrocław, tel. 0503/82-20-66 
KAMERA VIDEO HITACHI NV*23E 8  mm, z osprzętem, • 
800 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
KAMERA VIDEO HITACHI wodoszczelna, • 650 zł. Wrocław, 
tel. 0501/34-31-72
KAMERA VIDEO JVC VHS-C, 2-letnia, prawie nie używa
na, z osprzętem, stan idealny, • 1.200 zł., tel. 0603/62-23-57 
KAMERA VIDEO JVC cyfrowa, komplet oryginalnego osprzę
tu i oprogramowania, w oryginalnym opakowaniu, - 3.000 zł. 
Baborów, woj. opolskie, tel. .06021/62-34-19 
KAMERA VIDEO JVC VHS-C stan b. dobry, wiele funkcji. •
1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-60-09
KAMERA VIDEO JVC GR-AX 200 V-HSc, aktualny model, -
495 zł. Wrocław, tel. 071/342-39-15
KAMERA VIDEO PANASONIC M25 z osprzętem, stan b.
dobry, • 850 zł. Oleśnica, tel. 0502/45-17-69
KAMERA VIDEO PANASONIC hi-fi stereo. VHSNVM10, -
1.2.00 zł. Rusko, tel. 074/855-84-52 po godz. 18 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-S8E VHSc. stereo bifi, 
36 zoom, cyfrowy stabilizator obrazu i efekty, kol. wizjer, mała 
i lekka, z wyposażeniem i książką • 805 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-66-06
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX 67 nowa, na gwa
rancji,.zoom 300x, night shot, stabilizator obrazu, osprzęt, 
pudełko, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 .•
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R 55 EE lekko uszko
dzona. - 250 zł. Wrocław, teł. 071/787-2749 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX-66 250 zoom. -1.000 zł. 
Wrocław, łel. 0603/47-24-98
KAMERA V|DEO PANASONIC NV-R 1fl VHS-C, z osprzę
tem' - 800 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045,'0601/56-07-79 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX2EG VHSC, zoom 
(14x), dużo funkcji, pilot, osprzęt, nowy model, - 850 zł. Wro
cław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
KAMERA VIDEO PHILIPS VKR 6837 bogate wyposażenie.
* 750 zł lub zamienię na notebooka w tej cenie. Kędzie
rzyn-Koźle. tel. 077/481-75-84 
KAMERA VIDEO SAMSUNG VPA 31,.ZOOM optyczny 16x, 
ZOOM cyfrowy 320x, cyfrowe efekty obróbki obrazu, mało 
używana, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-34-53 
KAMERA VIDEO SHARP VlH 420S mała. hi 8 . hi-fi stereo, 
pilot, duży kolorowy ekran, zóom, stabilizacja obrazu, kable, 
stan b. dobry, -1 5 0 0  zł lub zamienię na telefon GSM. Oła
wa, tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
KAMERA VIDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowa
nie, duży wyświetlacz, LCD, 30 x ZOOM, ruchoma głowica, 
instrukcja* torba, stan idealny, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
O  KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 30 - 6.400 zł, 

DCR-PC-110 E - 5.900 zł, DCR-TRV 830 • 5.200 zł, 
DVL-9800 - 4.400 zł, GR-DVX-4 - 3.500 zł, Pana
sonic NV-MX-300, NV-MX-1 - 4.800 zł, NV-VS-50 •
2.700 zł, NV-DS-27 - 2.680 zł, nowe, na gwarancji 
2 la ta ., te l. 076/842-24-06 , 0603/12-3Q-26 
84018231

O  KAMERA VIDEO SONY DCR-PC110 cyfrowa -
6.600 zł, NV-DS 27 - 2.800 zł, Canon MX-1 - 7.500 
zł, XL1 - 11.000 zł, VX-2000 - 12.000 zł, JVCGV 
9800 - 5.300 zł, nowe, na gwarancji, instrukcja w 
j.  p o lsk im . L ubin , te l. 076/846-53-32, 
0603/75-82-03 84017721

KAMERA VIDEO SONY DCR PC 7E cyfrowa, - 5.000 zł. 
Opole. tel. 0608/74-93-31
KAMERA VIDEO SONY CCD TR717E Hi 8 . prawie nowa. -
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53.0603/18-9549 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 511E Hi 8 . program AE, 
digital zoom 20x, stan idealny, nie używana, + torba gratis, •
1.050 zł. Wrocław, tel. 0602/77-33-16 
O  KARTA „AUTO SECA” do anten  satelitarnych, 

najnow sze filmy, najlepsza m ocna erotyka 24 
godz. na dobę (X-Zone, XXL, również Private Gold 
na tunerach Philips). Zadzwoń po szczegóły!!!. 
Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01032871

O  KARTA „AUTO SECA” - filmy, bajki, sport, moc
na erotyka, Private Gold. Przerabianie kart „Wi
zja TV” i „Cyfra+". Wrocław, tel. 0605/52-74-12, 
0602/7945-09 02026801

O  KARTA „AUTO SECA” ak tu a lizu jąca  s ię  na 
wszystkich pakietach, działająca we wszystkich 
m odelach dekoderów cyfrowych (PioneeF, Pace, 
Kenwood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
kodowanych odbiorników 

samochodowych 
i odblokowywanie telefonów GSM
58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 

tel. 074/853^83-99 
czynne pon.-pt. wgodz. H 00- ^ 00 i le ^ O 00
________________________  OP993495

1 Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL), sport, 
bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa
nie. Możliwość dowozu, serw is. 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 
k a rc ie .  M ożliwa w y sy łk a . W rocław , te l. 
0603/21-36-86 02025491,

O  KARTA „AUTO SECA” do wszystkich tunerów cy
frowych, pełny pakiet (filmy, bajki, sport, eroty
ka • XXL, Private Gold), dowóz gratis, skup nie
aktyw nych kart. W rocław, 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, Kenwood, 
kupię karty do dekoderów, nie aktywne, zadzwoń 
po  sz cz e g ó ły . Lubin, te l. 0503/58-20-08 
84018071

O  KARTY do dekoderów cyfrowych, „nabijanie” Pri- 
vate Gold na niebieskich kartach, ceny od 80 zł. 
Lubin, tel. 0608/03-74-19 84017641

KASETY MAGNETOFONOWE zespołu Depeche Mode, cała 
kolekcja, 54 szt., tylko w komplecie, • 170 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/73-44-10
KASETY VIDEO licencjonowane, ponad 1000 tytułów, - od 
10 zł/szt. Długołęka, tel. 0603/68-75-78.071/315-21-32 
KASETY VIDEO 2500 szt. - 18 zl/szt. Opole, tel. 
0604/95-55-34
KOLUMNA B&W centralna CC6 , idealna do kina domowe
go, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 
KOLUMNA B&W subwoofer AS'6 , do kina domowego, ak
tywna, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/787-2749 
KOLUMNY głośnikowe, dyskotekowe, tubowe, końcówki,

. światła, - 800 zł. Brzeg, tel. 077/444-04-31 
KOLUMNY ALTUS 110 czarne, 70 W, 8 omów, stan b. do
bry - 500 zł. Brzeg, tel. 0608/41-74-09 
KOLUMNY ALTUS 110 głośnikowe, 2 x 110 W, stan b. do
bry - 400 zł. Lubin, tel. 076/842-60-88,0605/62-09-34 
KOLUMNY ALTUS 140. - 600 zł. Wrocław, tel. 071/34^05-67 
KOLUMNY ALTUS 300 W. na gwarancji, - 800 zł. Źmigró- 
dek, tel. 071/385-36-92
KOLUMNY ARCUS T-55, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-0045.0601/56-07-79 
O  KOLUMNY B&W: 603 Sil -2.350 zł, 602 Sil • 1.350 

zł, 601 Sil - 990 złv 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 cdmlnt, wykończenie • drewno wiśniowe, 
nowe, zapakowane w kartonie, gwarancja, - 3.500 zł. Gło
gów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
KOLUMNY B&W 602-S2 -1.300 zł. 603-S2 - 2.350 zł. Gło
gów. tel. 076/834-15-50.0603/0649-97 
KOLUMNY B&W 602 S2, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
KOLUMNY BOSE 901, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045, 
0601/56-07-79
KOLUMNY DALI 505 gwarancja 2,5 roku, - 1.300 zl. Wro
cław, tel. 325-80-74
KOLUMNY FISHER 100 W, 4-głośnikowe. nowe gwizdki, z 
deflektorem, - 450 zł. Nowa Ruda, tel. 074/873-33-65 
KOLUMNY OMA 2x200 W, 8  omów, 3-drożne, angielskie, •
1.800 zł. Węgliniec, tel. 0608/40-70-39 
KOLUMNY PASCAL 505 -1.350 zł, 705 - 2.250 zł. Głogów, 
tel. 076/834-15-50.0603/0649-97 
KOLUMNY PASCALE 705, - 2.300 zł + podstawki - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
O  KOLUMNY POLARIS D&K; 80 W • 350 zł, 120 W • 

500 zł, 150 W - 600 zł, 180 W - 700 zł, 200 W - 800 
zł, 300 W • 900 zł, 400 W • 1.100 zł; Memphisto 
300 W • 1.400 zł, 120 W (srebrne) • 700 zł (podane 
ceny za komplet). Głośnik centralny 80 W - 200 
żł, 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 300 W. stan idealny, na gwaran
cji, - 730 zł. Bolesławiec, tel. 0502/83-6441 
KOLUMNY POLARIS 200 zestaw do .kina domowego", trój- 
drożne, czarne, 200W, wolno stojące, impedancja 8 Ohm, 
efektywność 89 dB, wym. 275x250x1000 mm, pasmo prze
noszenia 40-20000 Hz, zaciski metalowe 'Zakręcane, obu
dowa MDF + kolumny Polaris 80, dwudroźne, impedancja 8 
Ohm. kpi, - .1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/26-90-88 
O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”:
2 szŁ/80 W • 350 zł, 2 szt./120 W - 500 zł, 2 szt./180 
W • 700 zł, 2 szŁ/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
TUNER SAAX-7 • 1.450 zł, DVD PANASONIC RGV 
• 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. Świd
n ica , te l . 074/872-93-44 do  g o d z , 17, 
0603/56-53-31 01031321

KOLUMNY SCHERZO 350 głośnikowe, 2 x 350 W, podwój
ny bass - 700 zł. Lubin, tel. 076/842-60-88,0605/62-09-34 
KOLUMNY TECHNICS SBCSS140 do kina domowego. 3 x 
200 W, nowe, gwarancja, okablowanie, - 450 zł..Oleśnica, 
tel. 0606/34-82-25
KOLUMNY TECHNICS SB-S 500 2 szL i SB-LV 500,2 szt., 
do kina domowego, * 800 zl. Wrocław, tel. 0607/5140-13 
KOLUMNY TECHNICS SB-CS 95 nowe, 100/200 W, 8  om, 
czarne, kable, pudełko, stan idealny, • 750 zł. Wrocław, tel. 
0608/18-27-74
KOLUMNY TONSIL .Tango 200". 200 W, 8 Ohm, czarne, 
pokryte politurą, na gwarancji, - 2.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-28-70
KOLUMNY TONSIL 110 W, czarne, stan dobry, - 420 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-11*81 po godz. 21 lub. 0604/1149*96 
KOLUMNY TONSIL soundfinder 250. 250 W, 110 W. 8 
Omów, 40 Hz-22 kHz, czarne, stan b. dobry, • 520 zł. Wro
cław, tel. 0608/18-27-74
KOLUMNY UNITRA TONSIL 8 omów, 10 W, 2 szt.. z prze
wodami i wtykami, stan b. dobry, - 50 zł. Lubin, tel. 
076/749-06?06
KOMPAKT KENWOOD DP-3050 stan dobry, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/354-36-06
KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt. 
CD txt, wyjście optyczne coax, stan idealny, 2 400 zl. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT MARANTZ CD-38 czarny, do dużej wieży, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79

KOMPAKT PHILIPS CD-711 do dużej wieży - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/330-0045.0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER + wzmacniacz Pioneer, - 700 zl. Le
win Brzeski, tel. 0605/08-03*37 
KOMPAKT PIONEER PD-S 705, - 750 zł. Oława, tel. 
071/313-48-27,0502/63-69-04 
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stan dobry, .wysoki* mo
del, - 580 zł. Oława. tel. 071/313-35-14 
KOMPAKT PIONEER PD-S 601 na 1 CD oraz PD-M 403. 
na 6 płyt, czarne, do dużej wieży - 300 zł/ś zt. Wrocław, tel. 
071/330-0045.0601/56-07-79 
KOMPAKT PIONEER PD-SX 503 mechanizm stabilizujący 
płytę, do dużej wieży, czarny, - 320 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT SHARP cena 110 zl. Wrocław, tel. 071/324-90-89. 
0501/99-09-00
KOMPAKT SONY CDP-591, 200 zł. Legnica, tel.
0603/33-23-38
KOMPAKT SONY CDP-213, dużo funkcji, pilot, stan b. do
bry, - 300 zł. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
KOMPAKT SONY CDP 791 szer. 43 cm. pilot, - 250 zł. Wro
cław. tel. 071/364-52-03
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm, 
stan b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOMPAKT SONY CDP-791 do dużej wieży - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/330-0045.0601/56-07-79 
KOMPAKT SONY midi oraz Sherwood, do dużej wieży -150 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-0045.0601/56-07-79 
KOMPAKT TECHNICS SL PS 670 stan idealny, I właściciel,
- 450 zł lub zamienię na inny. Kowary, tel. 075/718-29-69 
KOMPAKT TECHNICS SLPS 770D stan idealny. - 600 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-24-00 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 580A MASH oraz SL-PG 
520A MASH - 300 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 590. Wrocław, tel. 
071/344-12-52.0603/42-14-79 
KOMPAKT TECHNICS na 110 płyt, nowy model, - 780 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 440A MASH, - 300 zł. Wro
cław. tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT TECHNICS SP/LP 490. stan b. dobry, gwaran
cja, dużo funkcji, • 450 zł. Zgorzelec, tel. 0603/52-42-61 
KOMPAKT YAMAHA CDX 480 oraz Teac CDP-3500, czar
ne, do dużej wieży - 250 zl/szt. Wrocław, tel. 071/330-0045, 
0601/56-07-79
KOMPAKT YAMAHA do dużej wieży, na 5 płyt. - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67.0601/78-51-55 
KONWERTER SAT, - 20 zł. Wrocław, tel. 0607/82-32-81 
KOŃCÓWKA MOCY 800 W, nowa, 4 kanały, chromowana, - 
370 zł. Pokój, tel. 0608/20-2^09 
KOREKTOR + wzmacniacz Blaupunkt BEA 80, czarny, su
wakowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOREKTOR DIORA FS 0422 srebrny. - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
KOREKTOR DIORA FS 042. do dużej wieży, - 90 zł. Wro
cław. tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR YAMAHA EQ-33010 regulacji na kanał, wzmoc
nienie sumy. • 150 zł. Lubin, tel. 076/846-87-30, 
0602/17-68-68
KORPUS radia Sony XR-1800R - 120 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-64-86
KORPUS SONY XR-1803, - 100 zł lub kupię panel. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
KUPIĘ AMPLITUNER TECHNICS, SONY. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
KUPIĘ ANTENĘ DO CB-RADIA Spectrum 2000 lub K46DX 
Europa.., tel. 0502/94-04-02 .
KUPIĘ CZASZĘ ANTENY SAT .Cyfra+" lub .Wizja TV\ z 
konwerterem, nowa, w pudełku, w cenie do 50 zł oraz prze
wód zasilający 12 V, do telewizora Thomson 10". Wrocław, 
tel. 071/316-51-67
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" kompletny, z kartą - do 350
zł, możliwy dojazd. Legnica, tel. 0607/11-22-81
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" używany, do 300 zł, możV‘
być bez aktywnej karty. Lubawka, tel. 075/741-19-56
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” nowy lub używany, możliwy
dojazd, Lubin, tel. 0609/27-39-70
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" lub .Wizja TV". Wrocław, tel.
0501/39-72-65
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” nowy, używany, z okolic Wro
cławia, dojadę. Wrocław, tel. 0502/89-64-86 - 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” bez czaszy, karty i konwer
tera. Wrocław, teł.-071/321*52-77,0603/29-93-37 - 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+”. Wrocław,tel. 071/330-28-08 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+”, .CYFRA+". Wrocław, tel. 
0603/48-30-00
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+", „WIZJA TV”. Wrocław; tel. 
0501/39-72-65
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV”‘lub .Cyfra+*, kompletńy. w 
cenie do 400 zł. Wrocław, teł. 0503/81 -74-98 
KUPIĘ DEKODER CTXT z oprogramowaniem do odbioru 
teletekstu TSG. Świdnica, tel. 0603/98-3149 
KUPIĘ DEKODER CTXT z oprogramowaniem, do odbioru z 
telegazety TSG. Wrocław, tel. 0603/98-3149 
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firmy Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66. 80012081 

KUPIĘ GŁOŚNIKI kolumny do telewizorów Sony, 29". Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/93-6649
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO używaną, do podglądu (monitorin
gu), osprzęt może być niesprawny, w cenie do 100 zł. Wro
cław, tel. 071/344-81-35
KUPIĘ KINESKOP A67-701X. Wrocław, tel. 0501/80-52-82 
KUPIĘ KORPUS JVC KD-5636 kompakt oraz panel JVC 
KD-SX 924R kompakt. Lubań, tel. 075/646-36-15 
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH 2500. 2800. 3600. 2700: 
Wrocław, tel. 0501/9242-62
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH 6900R. Wrocław, tel. 
0607/82-24-29
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-P6800R (kaseta). Wrocław, 
tel. 0607/16-68-19
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-2100 R. Wrocław, tel. 
071/320-58-07,0603/89-79-60 
KUPIĘ KORPUS SONY CDX4000 lub sprzedam panel. Wro
cław, tel. 0501/15-09-91
KUPIĘ KORPUSY wszystkich marek radioodtwarzaczy. Wro
cław. tel. 0501/73-24-52.0503/67-74-11 
KUPIĘ MAGNETOFON ONKYO TA-2870 Integra, srebrny. 
Wrocław, tel. 071/355-88-33
KUPIĘ MAGNETOFON TECHNICS 2-kasetowy. do dużej 
wieży, klasa AA. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0601/14-63-85 
KUPIĘ MAGNETOWID AKAI VR 2000-GM 2200 lub o po
dobnym standardzie. Bogatynia, teł. 075/774-12-77, 
0609/41-7245
KUPIĘ MINIDISC SONY S je520, je530 • do 500 zł. Wro
cław. tel. 0604/78-09-81
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD SONY, PANASONIC. Wrocław, 
tel. 0602/27-60-97
KUPIĘ PANEL CLARION CDC 6500R. Legnica, tel. 
0503/79-03-29
KUPIĘ PANEL CLARION CDC 6500 R oraz Sony XR-040(A 
RDS. Legnica, tel. 0503/79-03-29
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KUPIĘ PANEL KENWOOD KRC 577R. Jelenia Góra, tel. 
075/752-56-71
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH R 7800P. uszkodzony. Gła- 
niszew, tel. 0605/72-26-74
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P 5000. Trzebnica, tel. 
0602/78-99-11
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P8600R lub sprzedam kor
pus z uszkodzonym panelem (pęknięty wyświetlacz) • 250 
zł. Wałbrzych, tel. 074/849-16-31,0603/39-83-36 
KUPIĘ PANEL PIONEER Sony i inne. Wrocław, tel. 
0503/67-74-11
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH 4500 lub 4600. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53 '
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH 2700R. Zielona Góra, tel. 
0604/51-34-08
KUPIĘ PANEL PIONEER, SONY, PANASONIC, CLARION, 
ALPINE, KENWOOD i inne. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
KUPIĘ PANEL SONY XR-0400 RDS. Legnica, tel. 
0503/79-03-29
KUPIĘ PANEL SONY XR 5800 R. Wrocław, tel. 
0600/83-10-60
KUPIĘ PANELE wszystkich marek radioodtwarzaczy. Wro
cław, tel. 0501/73-24-52,0503/67-74-11 
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE. Kupię ra

d io o d tw a rz a c z e  firm o w e. W rocław , te l. 
0503/79-38-55 81012041

0 «  KUPIĘ PANELE, korpusy oraz radioodtwarzacze 
firmowe. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 80012171 

KUPIĘ PILOTA DO MAGNETOWIDU SONY SLV T2000 oraz 
instrukcję obsługi, może być ksero, obojętnie w jakim języ
ku, do 300 zł. Zielona Góra, tel. 0607/20-31-90 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/781-27-24, 
0503/79-71-29
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 
0501/94-29-26
KUPIĘ RADIO BLAUPUNKT RNS 149/150 z nawigacją. 
Leszno, tel. 065/526-11-43,0600/35-13-43 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT tanio, mode
le: Dresden RCR 128, Lousiana RCM 148, Portofino RCR 
168, Paris RCM 169, San Remo RD 168, Seatle RDM 169. 
Wrocław, tel. 071/787-24-49,065/546-05-75 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ CAR 400 samochodowy. Sy
ców, tel. 062/785-42-68
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ DELCO CDR-CAR 2004 albo 
2005, do Opla, ze sterowaniem przyciskami w kierownicy, 
na 1 CD lub kasetę. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-36-17 
KUPIĘ SŁUCHAWKI PANASONIC KX-T4410D-B. Strzelce 
Opolskie, tel. 0604/56-12-05.077/461-44-30,077/461-22-17 
KUPIĘ ŚCIANKĘ TYLNĄ DO TELEWIZORA HELIOS. Wro
cław, tel. 071/344-81-35
KUPIĘ TELEWIZOR niepanoramiczny, 38", 100 MHz. Ja
wor, tel. 0605/73-59-46
KUPIĘ TELEWIZOR SONY KV 36FS70 lub KV 32F075, nie
drogo. Wrocław, tel. 0608/64-31-71 
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 40-50" lub Philips (plazmowy). 
Żary, tel. 0609/02-74-00
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS 560 nowa, na gwarancji, za 50 
% ceny sklepowej. Wrocław, tel. 071/357-21-02, 
0608/27-09-14
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY do VW Golfa, ory
ginalny. Chróścina Nyska, tel. 0604/87-76-09 
KUPIĘ ZMIENIACZ KENWOOD z okablowaniem. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
MAGNETOFON DENON DR-M 22 3-głowicowy, Dual Cap- 
stan, -150 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
MAGNETOFON JVC KD-V11 srebrny, stan b. dobry, -100 
zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39,0501/82-02-37. 
MAGNETOFON PANASONIC z możliowścią nagrywania i 
odtwarzania, stan idealny, - 120 zł. Wrocław, tel. 
071/793-53-00
MAGNETOFON PIONEER CTW 601R 2-kasetowy, autó-re- 
verse, wyszukiwanie utworów, dolby B/C, HX-PRO, czas rze
czywisty, • 260 zł lub zamienię na amplituner, stan b. dobry. 
Wołów, tel. 071/389-50-41
MAGNETOFON SONY TCK-311 Dolby BC, HxPro, czarny, 
wyszukiwanie początków utworów, stan b. dobry, • 450 zł. 
Trzebnica, tel. 0602/61-21-58
MAGNETOFON SONY TCK-561S 3 head, dolby BCI, do du
żej wieży. Trzebnica, tel. 0603/43-92-73 
MAGNETOFON SONY TC-fX 2 srebrny. -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
MAGNETOFON SONY TC-206SD jednokiesżeniowy. ana
logowy, 2 głowice ferrytowe, lekko uszkodzony, -100 zł. Wro
cław, tel. 0608/21-30-18
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR474 2 deck, dolby BC. 
HX-PRO, • 490 zł. Marcinowice, tel. 074/858-52-49, 
0605/13-66-09
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 747 KUSE AA. - 550 
zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ 7 głowica amorficzna, 
mało używany, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
MAGNETOFON TOSHIBA PC-G35 srebrny, stan b. dobry, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
MAGNETOFON UNITRA tuner, - 50 zł. Orzeszków, woj. wro
cławskie. tel. 071/389-62-81
MAGNETOFON UNITRA *  tuner, - 50 zł. Wołów, tel. 
071/389-62-81
MAGNETOWID AIWA stereo HI FI, nowy, srebrny, show - 
view, funkcje na ekranie, - 530 zł. Wrocław, tel. 
071/321-69-52,0601/78-51-51 
MAGNETOWID AKA11000 7 głowic, hi-fi stereo, txt. insert 
dubbing, SP-LP, pilot, duża klapa z przodu, • 600 zł. Wro
cław, tel. 071/322-37-67.0601/78-51-55 - 
MAGNETOWID AKAI hi-fi stereo, 6 głowic, nowy model, long 
play, menu w języku polskim, 2 x euro, tuner TV-kablowej. 
dużo funkcji, show view, pilot, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45.0601/56-07-79 
MAGNETOWID FUNAI V-3EE pal-secam, pilot, instrukcja, 
stan b. dobry - 180 zł. Wrocław, tel. 071/787-66-00, 
0607/12-23-46 f  "■ V " '  * y f  '
MAGNETOWID GOLDSTAR menu, 16:9, format 
.show-view\ centr. kieszeń, pilot, - 280 zł. Wrocław, tel. 
071/365-92-76
MAGNETOWID GRUNDIG G V 5050 model 97 r., 2-głowico- 
wy, show-view, eurozłącze x2, menu w 7 językach wyświe
tlane na ekranie TV, pełne pasmo kablowe, system Megalo- 
gic, oryg. pilot z obsługą telewizora, cyfrowy tracking, stan 
idealny, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/355-26-62 po godz. 17 
MAGNETOWID GRUNDIG VIVANCE 45 6  głowic, stereo Ni- 
cam, show-view, nowy, brak pilota, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0503/50-28-18
MAGNETOWID GRUNDIG Hi-Fi stereo, 6  głowic, LP, tuner 
TV-kablowej, 2 x euro, show-view, pilot, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-00*45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID HANSEATIC VCR-440 4-głowicowy. 
show-view, z pilotem, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID IMPERIAL stereo, bez pilota. -100 zl. Wro
cław, tel. 071/324-14-34
MAGNETOWID JVC HR SJ9700 7-głowicowy - 2.250 zł, 
HRS-J-7700, 6-głowicowy, menu w j. polskim, dekoder, ni- 
cam 2, stereo, nowe, gwarancja 2 lata, -1.350 zł. Lubin, tel. 
076/842-24-06,0603/12-30-26 
MAGNETOWID JVC HR-J625 Hi-Fi stereo. 6  głowic. LP, tu-' 
ner TV kablowej, 2 x euro, show-view, pilot, • 550 zł. Wro
cław. tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79

MAGNETOWID MITSUBISHI Hi-Fi stereo, 6  głowic, menu, 
LP, tuner TV kablowej; 2 x euro, show-view, pilot, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-E82 SVHS, hi-fi stereo, 7 
głowic, menu, funkcje montażowe, long play, dubbing, in
sert. tuner TV-kablowej, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID ORION 4-głowicowy, show-view, oryg. pi
lot, z wyświetlaczem, stan b. dobry, • 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-27
MAGNETOWID ORION oraz Universum, Hi-Fi, stereo, menu 
na ekranie, centralny mechanizm, SP/LP, 2x AV, pilot, - 360 
zl. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
MAGNETOWID OTAKE sprawny, z pilotem, -100 zł. Wro
cław, tel. 0502/52-69-24
.MAGNETOWID PANASONIC hi-fi stereo, • 450 zł. Trzebni
ca. tel. 071/312-04-61.0604/71-06-42 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 660 hi-fi. stereo, 6-gło
wicowy, super drive, show-view, multi intelligent control, 
SP/LP, pilot, - 790 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID PANASONIC NV-H75 stereo, - 380 zł. Wro
cław, tel. 071/354-36-06
MAGNETOWID PANASONIC NV-H75 HQ stereo, stan b. 
dobry, 4-głowicowy, - 370 zł. Wrocław, tel. 354-36-06 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD600 6  głowic, hi-fi ste
reo, pilot, menu, czincze, show view, tuner TV-kablowej, dużo 
dodatkowych funkcji; stan b. dobry, - 640 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 200 superdrive, nowy 
model, menu, 2 x euro, tuner TV kablowej, show-view, • 400 
zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HS1000 super VHS. Hi-Fi 
stereo, 7 głowic, funkcje montażowe, 2 x euro, show-view. •
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HS 900 super VHS, Hi-Fi 
stereo, 7 głowic, LP, edit, dubbing, insert, tuner TV kablo
wej. 2 x euro, show-view, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HS 800 super VHS, Hi-Fi 
stereo. 7 głowic, funkcje montażowe. 2 x euro, tuner TV ka
blowej, show-view, pilot, - 900 zl. Wrocław, tel. 
071/330-00-45.0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 700 Hi-Fi stereo, 7 gło
wic, LP, 2 x euro, dużo funkcji, show-view, pilot, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC oraz Sharp, 4-głowicowy, 
menu na ekranie, LP/SP, pilot, • 380 zł. Wrocław, tel. 
071/339-79-49
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 620 6 głowic, hi-fi ste
reo, menu, show view, TV linc, tuner TV-kablowej. pilot, pra
wie nowy, • 620 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 620 hi-fi stereo. 6  gło
wic, menu, long play, 2 x euro, tunerTV-kablowej, show view, 
pilot, - 620 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PHILIPS 3 głowice, mono, pilot, oryginalny, 
autotracking, stan dobry, - 300 zł. Ścinawa, tel. 0602/22-41-99 
MAGNETOWID SANYO wyświetlane funkcje, zegar, pilot, 
stan idealny, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
MAGNETOWID SHARP VC-A244 pilot z wyświetlaczem, 
stan idealny - 350 zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 
0604/87-53-33
MAGNETOWID SIEMENS 4-głowicowy, pilot, - 230 zł. Wro
cław, tel. 071/322-71-61,0608/22-21-50 
MAGNETOWID SONY 4 głowice. LP, SP. pilot. menu. czin
cze z przodu, stop klatka, dużo fankcji, stan idealny, • 490 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID SONY SLV-E400 trilogic, 4 głowice, menu, 
LP, 2 x euro, tuner TV kablowej, show-view, pilot, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-725 oraz SLV-E7, Hi-Fi stereo. 
6  głowic, LP, 2 x euro, tuner TV kablowej, pilot, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY czarny, pilot, SP. LP, stan b. dobry, - 
440 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
MAGNETOWID SONY SLV-E717 6 głowic, hi-fi stereo, tri 
logie, funkcje na ekranie, show view, srebrny z pilotem, 3-let- 
ni, - 620 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID SONY 8 mm, stereo, audio dubbing, tuner 
TV-kablowej, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
MAGNETOWID SONY SLV-SE 70 smartlink tri logie, hi-fi 
stereo, 6 głowic, menu. tuner TV-kablowej, 2 x euro, long 
play, show view, pilot, • 800 zl. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID SONY SLV-E705 tri logie, hi-fi stereo, 6 gło
wic, menu, long play, tuner TV-kablowej, 2 x euro, show view, 
pilot, - 660 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45.0601/56-07-79 
MAGNETOWID THOMSON VTH 6080 6-głowicowy. zaawan
sowane funkcje, nowy, zapakowany, na gwarancji, instruk
cja wj)z. polskim,-1.150 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
MAGNETOWID THOMSON VPH 6780 6-głowicowy, Nicam 
HiFi, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/359-53-99 
MAGNETOWID THOMSON Hi-Fi stereo (Nicam). 6  głowic, 
menu, LP, 2 x euro, tuner TV kablowej, show-view, pilot, nowy 
model. - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID THOMSON 4 głowice, menu, LP, 2 x euro, 
tuner TV kablowej, show-view, pilot, nowy model, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID WATSON odtwarzacz, z pilotem, 12/220 V, 
nowy model, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45. 
0601/56-07-79
MAGNETOWID YAMAHA do dużej wieży, 2 kieszenie na
grywające, autorewers, wyszukiwanie utworów, - 320 zł. Wro
cław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MEGAFON MT1, - 40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
MIKSER MC-CRYPT SM 30-90 stereo, dużo funkcji, nowy, -
1.000 zł. Oława, tel. 071/313-23-57,0602/84-61-29 
MIKSER POWER LMD16/2,2 x 160 W, -1.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-89-82
MIKSER VERMONA 16 kanałów, do studia nagrań lub na 
koncerty, - 600 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
MINIDISC SHARP MD-MT15 przenośny, nagrywarka, wej
ście optyczne, 10 dyskietek, • 800 zł lub zamienię na telefon 
Nokia 3310, Ericsson T 28s. Wrocław, tel. 0601/16-86-10 
MINIDISC SONY MZ-E 20 nowy, przenośny, - 550 Zł.., tel. 
0608/01-75-70
MINIDISC SONY MZ-E33, nieużywany, pełne menu, pilot z 
wyświetlaczem, wysoki model, sterowanie pilotem, • 750 zł. 
Wrocław, tel. 372-89-12
MINIDISC TECHNICS SJ-HDA 710 wszystkie funkcje, 2 wej
ścia optyczne, nowy, z pilotem, na gwarancji, • 800 zł. Wro
cław, tel. 071/341-32-67
MINIWIEŻA srebrna, wysuwany przedni panel, zielone pod
świetlenie, CD, tape, pilot, 2-letnia, stan b. dobry, - 600 zl. 
Wałbrzych, tel. 0504/97-78-80 
MINIWIEŻA AIWA LCX 300 szarosrebrna, cyfrowa, zielony 
wyświetlacz, kompakt, magnetofon, radio, RDS, tuner, ko- 
rektorosobny kanał na mikrofon, stan b. dobry, - 450 zł. Wro
cław, tel. 071/321-73-67
MINIWIEŻA DIORA BRUNS tuner, korektor FS-011, wzmac
niacz WS-311D, kolumny Tonsil, 30W. 8  omów, 2 szt. • 300 
zł, kompakt Yamaha CD-450, bez pilota -150 zl. Wrocław, 
tel. 363-29-59
MINIWIEŻA JVC 220 V, baterie, obudowa metalowa, srebr
na, UKF nie przstrojony, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0600/45-98-60
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MINIWIEŻA PHILIPS FW 730C miękka mechanika, moc 2 x 
50 W, - 850 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-61-31 
MINIWIEŻA PHILIPS 2 x 50 W, CD, magnetofon 2-kaseto
wy dolby BC, cyfrowy system sterowania dźwiękiem, duży 
wyświetlacz, • 750 zł. Świdnica, tel. 074/852-12-28 
MINIWIEŻA SAMSUNG zmieniacz 3x CD, - 950 zł. Wro
cław. tel. 0607/17-00-55
MINIWIEŻA SONY zadbana, I właściciel, 2 kieszenie, CD, 
korektor, 40 stacji radiowych, głośniki 3-drożne, - 600 zł (moż
liwy dowóz). Wrocław, tel. 071/328-29-88 lub, 0606/16-76-49 
MINIWIEŻA TECHNICS SC-HD 350 4-elementowa, CD, tu
ner, magnetofon, wzmacniacz, głośniki, nowa, nie używana, 
z pilotem, na gwarancji, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-67
MINIWIEŻA TECHNICS, - 800 zł. Wrocław, tel. 349-40-15 
NAGRYWARKA PHILIPS 760 - 760 zł. Wrocław, tel. 
071/349-44-07
ODTWARZACZ DVD na gwarancji, używany 2 mies, - 900 
zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
ODTWARZACZ DVD CYBER HOME AD-M212/512 dolby 
digital. digital surround, MP3, płyty DVD, VCD, CD-R/RV, 
nowy, • 850 zł. Legnica, tel. 076/866-3248 
ODTWARZACZ DVD JVC XV-515 nowy, karton, kable, instr. 
po polsku, szampański, DVD, video CD, CD Player, resume, 
digest, strobe, zoom, angle - 1.100 zł. Lubin, tel. 
0607/6747-47
ODTWARZACZ DVD LIFETEC DTS nowy, - 890 zł. Lubin, 
tel. 076/749-09-75,0502/68-63-52 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-360, nowy, zapakowa
ny w kartonie, dekodery dd, dts, najlepsze komponenty au
dio. - 1.650 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19.076/833-57-73 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV40, - 1.300 zł. Gło
gów, tel. 076/834-15-50.0603/0649-97 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A 100 EC mało używa
ny, stan idealny - 1.000 zł + 20 płyt • 40 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/5140-13
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60. • 1.750 zł. Wro
cław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 31, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 710, nowy, nie używany, za- 
foliowany, karta gwarancyjna, gratis 3 filmy, • 800 zł. Nowo
gród Bobrzański, woj. zielonogórskie, tel. 0606/95-92-55 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 710, - 800 zł. Świdnica, tel. 
074/852-12-28
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 na gwarancji, - 980 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-9549 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 pilot, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/47-24-98
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 stan b. dobry, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 0609/47-55-17
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV-535, -1.120 zł. Głogów, 
tel. 076/834-15-50,0603/0649-97
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ODTWARZACZ DVD SONY DVP-535, • 1.450 zł. Głogów, 
tel. 076/834-15-50,0603/0649-97 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 335, 336 fabrycznie 
nowy, na gwarancji, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0501/98-67-78 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 336, - 1.150 zł. Wro
cław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S335 CD-text, DTS, 4D, 
Dolby Digital, - 950 zł. Wrocław, tel. 0502/3447-55 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 1000 - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/789-61-92 wieczorem, 0602/66-98-99 
ODTWARZACZ DVD THOMSON dth 3300. dts, dolby digi
tal. zoom x4, gwarancja, • 930 zł. Wrocław, tel. 0502/50-44-00 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 4200 nowy, brak pi
lota, - 700 zł. Wrocław, tel. 0503/50-28-18 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, - 1.200 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-50,0603/0649-97 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA S796, nowy • 1500 zł oraz 
Sony Pascale 505, zestaw 5 głośników + subwoofer -1100 
zł. Zielona Góra, tel. 0502/62-42-37 
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD 75 przenośny, z 
osprzętem, nowy, na gwarancji, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
ODTWARZACZ MP3 PONTIS SP 503 32 MB. nowy, • 480 
zł. Długołęka, tel. 071/315-20-91,0604/29-27-67 
ODTWARZACZ PLIKÓW AAC, MP3 PANASONIC SD nowy, 
3 lata gwarancji, najmniejszy, pudełko, etui, okablowanie, 
oprogramowanie, karta pamięci 64 MB, cena w sklepie 2680 
zł, - 1.680 zł. Wrocław, tel. 071/373-3946 
PANEL radia sam., 151. stan b. dobry -120 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-64-86
PANEL JVC KD-GS 727 R, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0501/76-53-69
PANEL KENWOOD 245D - 80 zł lub kupię korpus. Lutynia, 
tel. 071/317-76-83,0607/24-95-69 
PANEL PIONEER KEH 6800 , KEH 4800, Kenwood KRC 
158.157,4060,178. Sony XR 5800, KR 5080. XR 5890, XR 
7200, XR 630. CDX 4180. CDX 4180. CDX 4270, CDX 4150, 
Panasonic FX 44, FX 95, RD 310 - od 100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0503/67-74-11
PANEL PIONEER KEH-2500R samochodowy, rubinowy wy
świetlacz, -180 zł. Wrocław, tel. 071/789-07-87 
PANEL PIONEER DEH 424R, - 120 zł. Wrocław, tel. 
0609/47-07-29
PANEL PIONEER KEH P 7000 RDS instrukcja, etui. - 80 zł. 
Zgorzelec, tel. 0502/6246-17 
PANEL SONY XR-C220 lub kupi) korpus, • 140 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-20-99,0602/33-74-81 
PANEL SONY XR-1803, -100 zł lub sprzedam korpus. Wro
cław, tel; 0502/91-89-69
PILOT DO NAWIGACJI CLARION oraz monitor, stan ideal
ny. - 700 zł. Wrocław, tel, 0501/73-24-52 
PŁYTY CD z muzyką Hip Hop, Rap - 25 zł. Wrocław, tel. 
0502/84-98-23
PŁYTY CD (single). 50 szt. - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/372-99-56
PŁYTY DVD nowe, różne filmy, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/18-65-24
PROCESOR DŹWIĘKU TECHNICS SH-AC 300 cyfrowy, sur. 
round, AC3, do kina domowego, - 650 zł. Wrocław, tel. 
0607/5140-13
PROGRAMATOR KART CHIPOWYCH oprogramowanie do 
dekoderów cyfrowych, wysyłka, - 270 zł. Jelenia Góra, tel. 
0609/58-62-26 kontaktowy

PROJEKTOR SHARP do .kina domowego”, przekątna ekra
nu do 7 m, pilot, futerał; instrukcja, • 5.800 zł. Legnica, tel. 
060-1/5748-87
PRZEWÓD DO ZMIENIACZA PHILIPS JVC, -100 zl. Wro
cław, tel. 071/32545-92,0603/94-02-16 
RADIOMAGNETOFON SANYO MF Bass M955 DSR, prze
nośny, odczepiane kolumny, stan dobry, • 280 zł. Wrocław, 
tel. 0502/91-89-69
RADIOMAGNETOFON SHARP WQ-CD 240H kompakt, ma
gnetofon 2-kasetowy, radio, UKF, LW, MW, instrukcja, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0602/18-0747 
RADIOMAGNETOFON SONY 2»kasetowy, rozstawiane gło
śniki, stan dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/336-11-81 po 
godz. 21 lub, 0604/1149-96
RADIOODTWARZACZ oryginalny do BMW E-39, - 250 zł. 
Lubin, tel. 0604/17-14-68
RADIOODTWARZACZ VW Beta - 90 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-2245 w godz.10-16,0608/87-87-35 
RADIOODTWARZACZ Fiat, RDS-EON, TP, do Fiata Brava 
• 390 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ Beta V, RDS, niebieski wyświetlacz 
- 480 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ ALPINE CTA1502R sterownik CD/tu- 
ner, panel, 4x45 W, dużo funkcji, pilot + zmieniarka CHA 
S604 AI-NET, na 6  CD, oryginalny kabel, stan idealny, -1.250 
zł. Wrocław, tel. 0600/41-2640 
RADIOODTWARZACZ BECKER + kpi. nowych głośników 
Grundig do Mercedesa • 200 zł, subwoofer -100 zł lub wszyst
ko zamienię na instalację gazową do gaźnika lub samowar 
na węgiel drzewny. Lubin, tel. 076/842-30-68 
RADIOODTWARZACZ BECKER Grand Prix, CD, tuner, stan 
idealny, faktura zakupu, karta kodowa, klucz do wyciągania, 
nowy 900 DEM, cena, - 700 zł. Nowogród Bobrzański, woj. 
zielonogórskie, tel. 0606/95-92-55 
RADIOODTWARZACZ BECKER TRAFFIC PRO nowy mo
del, na płytę, nawigacja, winda, RDS, płyta nawigacyjna -
1.300 zł, Clarion DRX 9375R, na płytę, wysoki model, win
da, animacja: delfiny, RDS, deck, wiele funkcji - 650 zł. Wro
cław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO PRO-MD mini- 
disc, - 700 zł. Wrocław, tel. 0504/86-39-83 
RADIOODTWARZACZ BETA IV do VW. RDS, auto-rever- 
se, 2 x 20 W, niebieski wyświetlacz, kodowe zabezpiecze
nie, stan idealny, montaż gratis, - 350 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98.0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT ESSEN CR31 kodo
wany, z wyświetlaczem, auto-reverse, - 120 zł. ., tel. 
0607/53-87-68
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS RDM 169 4 
x 40 W, minidisc, RDS, DPE, wyjście na wzmacniacz i zmie
niacz, • 600 zł. Bolesławiec, tel. 0502/29-1149 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT winda, RDS. - 410 zł. 
Bolków, tel. 0603/08-04-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Travelpilot RNS 149, 
samochodowy, nowy, HiFi, nawigacja sat, - 1.500 zl. Kroto
szyn, tel. 0609/2749-69
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT NEW YORK CD. z do
kumentacją, nowe, • 550 zl. Leszno, tel. 065/526-11-43, 
0600/35-1343
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT HAMBURG RCM104 
pełny automat, Dolby B, C, karta kodowa, 2 kolory wyświe
tlania, z RDS, wyszUkiw. utworów, - 270 zł. Lubań, tel. 
075/646-36-15
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 300 samocho
dowy. RDS EON, - 320 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 
0603/234549
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Dallas, z minidyskiem, 
RDS, sterowanie subwooferem i kompaktem, najwyższy mo
del, wszystkie funkcje, - 600 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT NEW YORK RDM 127, 
nawigacja, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-30-07 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT panel, RDS. 4 x 30 
W, pena automatyka, wyszukiwanie, dolby, sterowanie CD, 
menu, scan, BSM, 18 stacji UKF, dużo funkcji, montaż gra
tis, • 220 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT code, revers, wyszu
kiwanie utworów, wyjście na 4 głośniki Clarion, 4 szt. - 200 
zł. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT winda. 4 x 40 W. nowy 
model. - 700 zl. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT do Opla. stan b. do
bry, - 200 zł. Wrocław, tel. 0604/71-06-24 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670 + zmieniacz na 
6  płyt, nowe, w kartonie, • 990 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
RADIOODTWARZACZ CLARION PRX 6575-RZ CD, Mos- 
fet, 4 x 45 W, pilot, - 820 zł. Wrocław, tel. 0600/13-7144 
RADIOODTWARZACZ CLARION 3675 RDS. nowy, w kar
tonie, na 1 płytę, stystem antywstrząsowy, ISO - 670 zł. Wro
cław, teł. 0605/13-07-05
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270 RDS EON, 18 
stacji FM, 4x40 W, TA, PTY, PS, AS + zmieniacz płyt CD z 
kablem, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170R 2 kolory pod
świetlania, dolby B/C, RDS EON, winda, dużo funkcji, - 370 
zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 8175R, - 650 zł. Wro
cław, tel. 071/396-35-76 wieczorem 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX3l70V wyjście na 
wzmacniacz i zmieniacz, 4 x 35 W, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/351-98-18.0502/33-68-78 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570R panel, mięk
ka mechanika, RDS, wyjście na CD, pilot, - 480 zł. Wrocław, 
tef. 071/32545-92,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRB-367 5R. 2000 r. 4 x 
45 W, kolorowy wyświetlacz, - 400 zł.-Wolsztyn, woj. zielo
nogórskie, tel. 0504/86-39-83
RADIOODTWARZACZ DAEW004x45 W, RDS, EON, mięk
ka mechanika, panel, kodowane, wyjście na zmieniacz CD, 
nowe, - 450 zł. Wrocław, tel. 0609/39-58-04 ■ 
RADIOODTWARZACZ GELHARD GXD 82 nowy, w pudeł
ku, nie używany, wyjście na kompakt. 2 x 30 W, - 210 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-11-65 ;
RADIOODTWARZACZ GELHARD GXR 963S szuflada, po
marańczowy wyświetlacz, 4 x 11 W, autorewers, loud, 18 
stacji radiowych, wyszukiw. utworów, redukcja szumów, dużo 
funkcji, nie wymagał żadnych napraw od zakupu, pudełko, 
instrukcja, atrakcyjny wygląd, • 280 zł. Legnica, tel. 
076/855-3741 po godz. 16
RADIOODTWARZACZ GELHARD GXR-232 DH samocho
dowy, 4 x 15 W, RDS, auto-reverse, pamięć 18 stacji FM, • 
350 zł. Wrocław, tel. 071/355-14-83,0501/36-30-03 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 1701 UD auto-reverse, 4 
x 20 W, pami)ą 12 stacji, stan b. dobry, montaż gratis, -140 
zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98.0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZGRUNDIG samochodowy, ze zmie-
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niaczem płyt CD, stan b. dobry, z RDS, - 900 zł. Jarosław, 
gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4200, RDS, sterowanie, 
4 x 50 W, niebieski wyświetlacz, - 450 zł. Lutynia, tel. 
071/317-76-83,0607/24-95-69 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG CAR 200 do Opla, -145 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/23-4549 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-F 353R fabrycznie nowy. z 
RDS. 4 x 40 W, panel. - 450 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-91. 
0604/29-27-67
RADIOODTWARZACZ JVC KDLX10R Kameleon, stan ide
alny, - 950 zł. Krzyżowice, gm. Kobierzyce, tel. 0607/15-26-68 
RADIOODTWARZACZ JVC 2001 r., KD-LX30R, 4 x 45 W, 
wielokolorowy wyświetlacz, matryca punktowa, wyjście na 3 
wzmacniacze, wyjście i obsługa basów, pilot, - 850 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-76-76
RADIOODTWARZACZ JVC KD 3653R 4x35 W, panel, RDS, 
na 1 płytę, stan idealny, - 500 zł. Lubin, tel. 0607/67-01-37 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-SH 55 R-CD najnowszy mo
del, srebrny, panel, - 600 Zł. Olsztyn, lei. .0504/86-39-83 
RADIOODTWARZACZ JVC KDS 757 R z odtwarzaczem CD,
- 400 zł. Polkowice, tel. 0609/52-02-16 
RADIOODTWARZACZ J VC EL CHAMELEON LKD-LX, 2001 
r.. pilot, - 850 zł. Trzebieszowice, gm. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-76-76 wieczorem
RADIOODTWARZACZ JVC KD-MX 3000R minidysk i kom
pakt, 4 x 40 W, dużo funkcji, - 600 zł. Wolsztyn, tel. 
0504/86-39-83
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7040R z CD, stan 
idealny, kpi. dokumentacja + osprzęt, wzmocnienie 4x30 W,
- 550 zł., tel. 077/404-61-61 (k00092) 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC758R 4 x 35 W, 
RDS, EDN, winda, dużo funkcji, sterowanie CD, wyjście na 
wzmacniacz, stan idealny, - 400 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98.0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KMD-870R minidisc, 4 
x 44 W. winda, radio text (RDS), EON. PTY. CT. - 820 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0608/07-08-66 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 5060R z 2000r, - 
550 zł. Lubin, tel. 076/844-84-44 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC -759R 4x40 W, 
duży, kolorowy wyświetlacz, sterownik zmieniacza płyt CD, 
RDS, - 500 zł. Opole, teł. 0602/86-95-54 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRTC 343-D auto re
wers, wyświetlacz, loud bass, kieszeń, oryginalne kośd i bez
pieczniki, automatyczne wybieranie stacji, zadbany, czarny, 
-100 zł. Ścinawa, tel. 076/843-67-04 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 452 D kontur, Do
lby, wyszukiw. utworów, -170 zł lub zamienię na telefon ko
mórkowy. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC D-200 fabrycznie 
nowy, nie używany, pudełko, stan idealny • 300 zł. Wiązów, 
tel. 0607/78-98-24 po godz. 13 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD 870 ż minidyskiem, 
RDS, opuszczany panel, 4x44 W, wyjście na zmieniacz, - 
620 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 177R podstawo
we funkcje, RDS, 4 x 35W, długi wyświetlacz • 260 złrKen- 
wood KRC-3590, pełny automat, 4 x 40W, sterowanie CD, 
wiele funkcji • 260 zł, Sony XR 5800RN, pełny automat, RDS. 
4 x 35W, D-bass, niebieskie podświetlenie - 300 zł. Wro
cław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ KENWOOD 5090 RDS. model 2001, 
zdejmowany panel, etui, wyświetlacz, kompakt na 1 płytę, 
ISO. - 1.030 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-659R 4 x 40 W, 
winda, peen panel, CD control, z RDS, dolby NR, model 2000,
- 490 zł. Wrocław, tel. 071/338-20-99.0602/33-74-81 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 158 panel. RDS. 
4 x 35 W, wyszukiwanie, kolorowy wyświetlacz, BSM, scan, 
zegar, MTL, PTY, 18 stacji UKF, stan idealny, montaż gratis,
- 320 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 758R 4x35 W, RDS 
EON, maskownica, obracany panel, 2 kolory podświetlania, 
wyjście na wzmacniacz, • 360 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-E01 auto-reverse, 
nowy, cztery wyjścia, - 250 zł. Brzeg, tel. 0504/96-32-10 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX420 N samocho
dowy, winda. 4x45 W, końcówka Mosfet, z RDS, sterowanie 
CD, kolorowy wyświetlacz, pilot na podczerwień, wszystkie 
funkcje, gwarancja, pudełko, stan idealny, - 600 zł. Głucho
łazy, tel. 0606/24-68-66,0607/45-7446 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC Subaru, miękki mecha
nizm RDS, dolby, loud, rewers, szuflada + zmieniacz x12 
CD, kabel, - 450 zł. Kamionki, woj. wałbrzyskie, teł. 
0605/15-12-18
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDT 210 na 1 płytę 
CD, RDS, 4 x 40 W, ściągany panel, możliwość sterowania 
pioltem, stan dobry, -400 zł. Krzywa 66 . tel. 076/817-72-17 
po godz. 15
RADIOODTWARZACZ PANASONIC na 1 płytę. 4 x 40 W - 
300 zł. Leszno, tel, 0606/35-12-74 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC .BLUE SHOCK" 4x40 
W, wyjście na CD, RDS, pilot, panel, autorewers, dolby, wy
szukiwanie nagrań, • 200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-04-15 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CD-DSX 301 N srebr
ny, nowy model, kompakt, • 400 zł. Wolsztyn, tel. 
0504/86-39-83
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP 830R na płytę, 
RDS, 4x35 W, wiele funkcji - 400 zł, Sony CDX4160R. na 
płytę, RDS, 4x35 W, D-bass, wiele funkcji - 400 zł, Pioneer 
DEH-2130R. nowy model, na płytę, RDS, 4 x 40W, wiele 
funkcji - 480 zl. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD120 panel, RDS. 4 
x 35 W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, land, zegar, PTY. 
auto-reverse, 18 stacji UKF, nowy model 2001 r., montaż 
gratis. • 340 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 310 4x40 W, z 
RDS, miękka mechanika, panel, oryg. instrukcja, • 280 zl. 
Wrocław, tel. 0503/01-57-62
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-R30, panel, auto
rewers, dolby, wyszukiwanie, programowanie, sygnalizacja
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świetlna (alarm); polska instrukcja, - 300 zł. Złotoryja, tei. 
076/878^34-49 -
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RDŚ, bez wyświetlacza dó 
Renaulta Laguny - 340 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS CD RC 625, 2000 r. RDS, 
4 x 35 W. Sound Processor, panel, scan, random, repeat, 
podświetlany na niebiesko, mało używany - 450 zł. Namy
słów. tel. 077/419-44-25.0605/60-41 -88 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-424R 4 x 35 W, RDS 
EON, PTY, AEjJP, TA, scan, repeat, random, toud antyw* 
strząsowy, na 1 płytę, zdejmowany panel, - 400 zł. Bogaty
nia, tel. 075/774-12-77 po godz. 15 
RADIOODTWARZACZ PIONEER CD DEH 2000 na 1 CD, 4 
x 45 W,.mosfet, RDS, EON, eqalizer, dużo funkcji, wyjście 
na wznmdcniacz, model 2001, złącze ISO, stan idealny, 
montaż gratis, - 550 zł. Bojanowo, tei. 065/545-66-98, 
0607/42-33-52
RADIOODTWARZACZ PIONEERKEH-6800 winda, 4x45 W, 
RDS. EON, PTY, kol. wyświetlacz, equalizer, zmiana pod
świetlania, wyszukiwanie otworów, sterowanie zmieniarką, 
wyjście przedwzmacniacza, panel, - 460 zł. Bolesławiec, tel.' 
075/734-57-44,0606/70-95-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8500 RDS winda, 
dużo funkcji - 620 zł + zmieniacz Pioneer - 330 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/57-13-39
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 405 bez panela, - 
150 zł. Dzierżoniów, teł. 0501/60-84-10 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 524 R na 1 płytę, 
pełny automat, z RDS, - 420 zł. Leszno, tel. 0605/40-49-25 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P 945R GD, 2 pilo
ty, mikrofon, procesor dźwięku, el- regulowany panel, -1.800 
zł. Nysa, tel. 0602/74-16-75
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2400R, RDS, EON. 
panel, PTY, ĄF, TP, loęalŁ pamięć 12 stacji FM, 4 /  35 W, 
loud, stan idealny, zielony wyświetlacz, - 290 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-25-62
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P4630R 4 x 35 W, 
multi CD control, mi)kki mechanizm, panel, dolby BNR, z 
RDS-EON, - 330 zł. Wrocław, tel. 071/338-20-99, 
0602/33-74-81
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEA4400 4 x 35 W, pa
nel, RDS, wyszukiwanie, menu, scan, sterowanie CD, do
lby, MTL, zegar, BSM, 18 stacji UKF, dużo funkcji, montaż 
gratis. - 370 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7100 panel. RDS. 4 
x 35 W, pena automatyka, wyszukiwanie, dolby, MTL, scan, 
sterowanie CD, menu, BSM, 18 stacji UKF, auto-reverse, 
dużo funkcji, montaż gratis, • 410 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2200R panel, RDS. 
4 x 35 W, miękki mechanizm, auto-reverse, EON, BSM, 18 
stacji UKF, - 280 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2800 panel, 4 x 40 
W, miękki mechanizm, wyszukiwanie, scan, dolby, MTL, 18 
stacji UKF, BSM, auto-reverse, nowy model 2001, montaż 
gratis, - 350 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51 -53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4800 R 4x40 W, mos- 
fet, nowy model, sterowanie CD, z RDS, - 360 zł. Wrocław, 
tel. .0501/73-24-52
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P6100R 4 x 45 W. 
mosfet, Organiczny wyświetlacz, pudełko, instrukcja, gwa
rancja 6  miesięcy, mało używany, możliwy montaż, stan b. 
dobry, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0501/76-03-01 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P8200, RDS. b. wy
soki model, 4 x 35 W, procesor dźwięku DSP, analizator wid
ma, osobne wyjście na tubę, na 2 wzmacniacze, zmieniacz, 
dolby BIC, kolorowy wyświetlacz, pilot, - 620 zł (możliwa wy
syłka, montaż). Zielona Góra, tel. 0608/66*01-58 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-1300,1997 r. stan 
idealny, dokumentacja, panel, 4 x 30 W, Dolby B NR, ARC, 
Loud, BSM, MTL, MS, Rl, miękka mechanika, winda, wyj
ście na wzmacniacz, auto-revers, 18 stacji FM, 12 MW/1M, 
regulacja bass, sopran, sterowanie el. anteną, instrukcja, • 
290 zł. Nowa Kuźnia, tel. 076/817-22-64 po godz. 20 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX P-99,2000 r. samo
chodowy, najwyższy model, deck, ei. otwierany panel, z RDS, 
equa1izer, procesor dźwięku D.S.P., z pilotem, - 2.100 zł. 
Wrocław, tei; 071/339-85-60.0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ SONY XR5200 z RDS, winda, pa
nel, 4 x 50 W,wyjście na wzmacniacz i zmieniacz • 470 żł. 
Bolków, tel. 0603/08-04-75
RADIOODTWARZACZ SONY ZR-4300 z RDS, panel, 4 x 
50 W, winda, • 430 zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75, 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-C570R na 1 płytę CD, 
RDS, 4 x 40 W, D-Bass, wszystkie wyjścia, txt CD - 450 zł. 
Chojnów, tel. 0606/25-28-07
RADIOODTWARZACZ SONY CDXM 700R na 1 płytę, mo
del 2Q01, najwyższej klasy, procesor dźwięku, wszystkie moż
liwe funkcje, panel 2-stronny, pilot, stan idealny, - 1.000 zł 
lub zamienię. Głogów, tel.. 0602/78-49-29 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-2500R na 1 płytę, 4 x 
45 W, RDS EON, dużo funkcjł, menu, panel, stan idealny, 
używany 6  mies., karton, dokumentacja, montaż, • 550 zł. 
Kłodzko, tel. 0608/72-75-44
RADIOODTWARZACZ SONY sam., obracany panel, wbu
dowany procesor dźwięku, DSO, miękka mechanika, 2000 
r., głośniki Sony Xplod, 180 W - 400 zł. Lubin, tel. 
076/847-54-08,0609/35-39-31 .
RADIOODTWARZACZ SONYXR 3202 panel, 4 x 25 W, stan 
b. dobry, - 150 zł. Lubin, tel. 076/846-50-18 po godz.20, 
0604/93-63-21
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5500 RDS-EON, Beep, 
mute, rewers, panel, loud, Ata, 4 x 20 W - 240 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-22-45 w godz. 10-16,0608/87-87-35 
RADIOODTWARZACZ SONY xr-c7200r; z rds, pełny wy
świetlacz, różne kolory podświetlania, 4x40 W $  zmieniarka 
Sony cdx-616, na 10 płyt + pilot i pełne Okablowanie, • 700 
zł. Oleśnica,.tel. 0609/50-02-40 lub 0609/50-02-42 
RADIOODTWARZACZ SONY z CD, podświetlony na nie
biesko i czerwono, możliwość sprawdzenia • 450 zł. Oława, 
tel. 0606/19-49-83
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 600R, -1.000 zł. Opo
le. tel. 0602/68-95-99
RADIOODTWARZACZ SONY MDX 7970 RDS. z minidy- 
skiem, 4x 40 W, opuszczany panek dużo funkcji, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0502/86-06-81
RADIOODTWARZACZ SONY MDX 5960 RDS, z minidy- 
skiem, 4x 35 W, D-bass, kolorowy wyświetlacz, sterowanie 
CD/MD, - 450 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ SONY CD, 4 x 30 W, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0601/98-54-99
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4000 na 1 płytę CD, 
nowy, - 640 zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-25 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4700 panel, 4 x 35 W, peen 
automat, wyszukiwanie, D-bass, scan, TA, 18 stacji UKF, 
kolorowy wyświetlacz, nowy model, montaż gratis, -'320 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1800 panel. RDS. 4 x 35 
W, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, PTY, auto-reverse, 
BSM, land, 18 stacji UKF, nowy model, montaż gratis, • 290 
zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1800 panel, RDS, 4 x 35 
W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, land, 18 stacji UKF, 
auto-reverse, MTL, PTY, duży wyświetlacz, pena regulacja, 
montaż gratis, - 310 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 4250RV na 1 płytę, ścią
gany panel, niebieski kolor podświetlenia, do VW Golfa, Pas
sa ta , RDS EON, 4x40 W, - 430 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
RADIOODTWARZACZ SONY XR-Ć 7200R panel uchylny, 
4x40 W. pilot, RDS, • 390 zł. Wrocław, tel. 071/342-39-15

RADIOODTWARZACZ SONY HDX-C7900R minidisć, 4 x 
40 W, D-bass, CD text, wyjście na wźmacniacz i zmieniacz, 
- 620 zł lub zamienię na telefon komórkowy, CD. Zielona 
Góra. tel. 0502/62-89-25 .
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 510 RDS panel, wszyst
ko na miękkim, 2 kolory podświetlania, wejście na CD, na 
wzmacniaczu, przewijanie od utworu do utworu, • 230 zł. 
Żary, tel. 0606/63-58-02
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8220 R, 2000 r. kupiony 
w Polsce, faktura zakupu, instrukcja, nowy procesor, naj
wyższy model, - 1.100 zl. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-C6850 R/F, 2000 r. CD. 
z pilotem, z dokumentacją, w kartonie, - 850 zl. Polanica 
Zdrój, tel. 0502/40-91-08
RADIOODTWARZACZ VOLVO oryginalny, na kasety i pły
ty, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-57 
RADIOSTACJA FM 145 MHz, APY, 100 kanałów, 10 W, - 
300 zł. Wrocław, tel. 071 /357-53-24 .
RADIOTELEFON MOTOROLA GM 950 MB nowy, nie uży
wany, - 1.600 zł. Szklarska Poręba, tel. 0601/65-26-12 
SKANER ALBRECHT częst. radiowa 0.1 - 2050 MHz, cy
frowy, przenośny, nowy, dekoder mowy, łącze do PC, dużo 
funkcji, do nasłuchu policji, straży, ochrony, telefonów bez
przewodowych, itp, - 3.000 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
SŁUCHAWKI PANASONIC RP-WH 50T nowe, bezprzewo
dowe, nie używane, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
SŁUCHAWKI SENNHEISER HD-580 Precision, stan ideal
ny, oryginalne opakowanie, instrukcja (w sklepie 800 z), • 
500 zł. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
SŁUCHAWKI SONY bezprzewodowe, czarne, stan b. do
bry, • 80 zł. Wrocław, tel. 0503/12-99-06 
SUBWOOFER, 2 głośniki, ultrafiolet, idealny do procesora 
dźwięku, - 360 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-57-44, 
0606/70-95-31
SUBWOOFER aktywny, high end, pełna regulacja, pilot, •
2.000 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19 
SUBWOOFER INFINITY CAPPA 30 cm, + skrzynia labiryn
towa 150 dm3, wzmacniacz RTD, skrzynia robiona na za
mówienie, projektowana do samochodów typu sedan, - 600 
zł., tel. 077/404-61-61 (k00091)
SUBWOOFER MAGNAT SHOCKWAVE 1200 samochodo
wy, 600W, nowy, nie używany, zapakowany, do zabudowy, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0603/19-07-50 
SUBWOOFER MCTAATOO, 2001 r. wersja otwarta, średni
ca 40 cm, 1000 W, nom. 750 W, stan idealny, • 220 zł. Wro
cław, tel. 0504/76-11-61
SUBWOOFER PIONEER TSW 301F 400 W, głośnik w kar
tonie, • 300 zł., tel. 0609/16-66-71 
SUBWOOFER PIONEER 380W. 4 Ohm, • 380 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
SUBWOOFER RAVELAND tuba samochodowa, średnica 30 
cm, 300 W. 4 ohmy, mało używany, stan b. dobry, • 200 zł. 
Lubin, tel. 076/846-87-30,0602/17-68-68 
SUBWOOFER RAVELAND ORBIT 2000 250 W -160 zł oraz 
Orbit 1600, 160 W -140 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92, 
0603/94-02-16
SUBWOOFER TONSIL 2 x 200 W. - 200 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-21-23,0502/15-69-24 
SUBWOOFER YAMAHA TST-320 aktywny. - 1.700 zł. Le
gnica, tel. 0603/10-66-21
TELEWIZOR 8" turystyczny, kolorowy, 220/12V, prod. nie
mieckiej, - 450 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
TELEWIZOR 14* zas. 12/220 V, - 160 zł. Wrocław, tel. 
071/365-76-01,0502/29-95-68 
TELEWIZOR 21*. pilot, czamy, stan b. dobry, • 300 zł. Wro
cław. tel. 0502/31-64-28
TELEWIZOR ANITECH kolorowy, 20', pal secam, sleep ti- 
mer, pilot, obraz dobry, szumi głos kiedy się nagrzeje, nale
ży wymienić kondensator, koszt wymiany ok. 35 zł, -140 zł. 
Wrocław, tel. 328-85-68 lub 0502/03-65-53 
TELEWIZOR BELSTAR 21" TXT, pilot, stan b. dobry. - 470 
zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28" panoramiczny, telegazeta, 
-1.200 zł. Marcinowice, tel. 074/858-51-74,0606/98-27-73 
TELEWIZOR BLAUPUNKT, stan idealny, 28’, panoramicz
ny, zoom, txt, stereo - 1.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 26". telegazeta, pilot, stan b. do
bry, - 650 zł. Szalejów Górny, gm. Szczytna, tel. 
0600/87-65-52
TELEWIZOR BLAUPUNKT 27* 100 Hz. wszystkie funkcje. 
-1.400 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-61.0604/71-06-42 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 25’ TXT, stereo, bogate menu. 
pilot - 499 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 '
TELEWIZOR CASIO-PHILIPS LCD przekątna 10 cm, ra
dio, timer, budzik, wejście i wyjście AV, wyjście antenowe i 
na słuchawki, 12/220 V, - '700 zł. Wrocław, tel.071/329-55-85 
po godz.19
TELEWIZOR CLATRONIC 21", pilot, stan b. dobry, czarna 
obudowa, - 290 zł. Wrocław, tel. 0502/31 -64-28 
TELEWIZOR CLATRONIC 28', 1998 r, - 60Q X I  Wrocław, 
tel. 0602/53-54-84
TELEWIZOR CROWN prod. japońskiej, 2 f ,  pilot, eurozłą- 
cze, - 400 zł. Trzebnica, tei. 071/312-18-90 
TELEWIZOR DAEWOO 14”, nowy, na gwarancji, pilot, in
strukcja, pudełko - 470 zł, Belstar, nowy. TXT, pilot, stan 
idealny - 470 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
TELEWIZOR DAEWOO 21* kolorowy, czarna obudowa,
2.5-letni, eurozłącze. wyjście audio i video, z pilotem, tele
gazeta, stan idealny, • 700 zł. Zgorzelec, tel, 075/775-45-85 
TELEWIZOR FUNAI20” multisystem, stan idealny, • 340 zł. 
Wrocław, tel. 0501/28-09-13
TELEWIZOR GALAXIS 28 cali, czarna plastikowa obudo
wa, txt, pilot, instrukGja, - 370 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
TELEWIZOR GALAXIS 28”. prod. niem., stereo, txt, wy
świetlane funkcje na ekranie + pilot - 380 zł. Wińsko, tel. 
071/389-86-04,0601/55-71-82 
TELEWIZOR GRUNDIG 32”, panoramiczny, bogate menu 
w j. polskim, ATS, mega logie, 100 Hz, klatka .stop”, 3 x 
zoom, 3 x AV, pilot, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/852-51-59, 
0607/21-22-50
TELEWIZOR GRUNDIG 32” model MW 82-40/8100 Hz, ste
reo nicam, menu w j. polskim, stop klatka, zoom. Top Mega 
Text, płaski kineskop, tuner TV kablowej, hyperband, orygi
nalny pilot, 3xAV, SVHS, czincze, 2001 r, blokada rodziciel
ska, ECO, stan idealny, • 3.150 zł. Legnica, tel. 
076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR GRUNDIG 28” i NOKIA 28” i 25”, stereo ni
cam, Top TXT, menu na ekranie, 3xAV, SVHS, czincze, re
gulacja basów i sopranów, tuner TV kablowej, hyperband, 
multi system, stan idealny, ceny od 650 zł. Legnica, tel. 
076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR GRUNDIG 28”, stereo, srebrna obudowa, txt, 
euro, model Eco Edition, komputerowe menu, sleep timer, 
pilot, hyperband, stan b. dobry - 570 zl. Legnica, tel. 
076/866-05-20
TELEWIZOR GRUNDIG 28* 100 Hz. superpłaski kineskop, 
multi PIP, scan, photo, stop klatka, PIP AV, komputerowe 
menu, stereo, subwoofer, 3 x AV, stan b. dobry, • 2.590 zł. 
Legnica, tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR GRUNDIG 28” cyfrowy, stereo, PIP. z pilotem, 
eurozłącze, - 550 zł. Lubin, tel. 076/847-62-28 
TELEWIZOR GRUNDIG 29” 100 Hz, funkcje i menu ną ekra
nie, PIP (obraz w obrazie), foto, zoom, stop klatka, format 
16/9. OSDx11, Top TXT, 2x euro. 3xAV, czincze, oryginalny 
pilot, srebrna obudowa, rok prod. 2000, stan idealny, -1.790 
zł. Lubin, tel. 076/842-58-86,0602/17-48-60

TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, model 2000, płaski 
kineskop, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 - 
TELEWIZOR GRUNDIG 29”, stereo, 100 Hz, 2-letni, tele- 
tekst, stereo, PIP, zoom, stop klatka, czincze, SVHS, hyper 
band, pilot, stan idealny, - 1.490 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 25”, 100 Hz, stereo, PIP (obraz w 
obrazie), zoom, klatka .stop”, teletekst, pilot, 2-letni, stan 
idealny, - 1.190 zh Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
TELEWIZOR GRUNDIG 28” stereo, telegazeta, AV, tuner 
TV kablowej, pilot, timer. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR GRUNDIG 21” oraz Philips 17”, stereo, tele
gazeta, tuner TV kablowej, AV, timer, stan b. dobry, - 490 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-79-49
TELEWIZOR GRUNDIG 28” 9x PiP, 2x AV, Strobo, telega
zeta, menu, SVHS, czincz, .stop” klatka, zoom, pilot, - 1.340 
zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR GRUNDIG 29” stereo, telegazeta, EURO, czin
cze, S-VHS, RGB, menu komputerowe, czasowy włącznik i 
wyłącznik, PIP, zoom, stop klatka, format 16:9, hyperband,
2-letni, subwoofer, stan idealny, • 1.450 zł. Wrocław, tel. 
071/345-71-65,0607/82-03-48 
TELEWIZOR GRUNDIG 21” city line, txt, eurozłącze, tuner 
TV-kablowej, trójkątne głośniki, nowy model, stan b. dobry, • 
500 zl. Wrocław, tel. 071/387-86-26 
TELEWIZOR GRUNDIG 28” 3-letni, - 950 zł. Zielona Góra. 
tel. 068/326-46-23
TELEWIZOR HANSEATIC14” 2-letni, stan idealny, gwaran
cja, - 320 zł. Kobierzyce, tel. 071/311 -19-58,0602/77-21 -30 
TELEWIZOR HANSEATIC, 1997 r. 21”, stereo, TXT, 2x 
EURO, funkcje wyśw. na ekranie, z pilotem - 380 zł; Telefun- 
ken 14”. funkcje wyśw. na ekranie, EURO, z pilotem - 220 
zł; kamera video Canon UC-6000 Video-8 , osprzęt, uszko
dzona głowica, - 500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/53-42-21
TELEWIZOR HITACHI 29” oraz Grundig 29”, stereo, tele
gazeta, menu na ekranie, AV, pilot, dowóz do 100 km gratis, 
• 790 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR JVC 29”, 1999 r, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR LOĘWE ARTTV 700 26”, telegazeta, 2 EURO, 
czincze, wyjście na kolumny, funkcje wyśw. na ekranie, digi
tal, z pilotem, półka pod magnetowid, - 460 zł lub zamienię. 
Milikowice, tel. 074/851-62-83,0502/16-94-58 
TELEWIZOR NOKIA 28”, stan idealny, 100 Hz. stop klatka, 
txt, stereo nicam, menu w jęz. polskim - 1.400 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR NOKIA 14”, z 2000 r., stereo, AV, telegazeta,
S-VHS, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR NOKIA 28” model 96 r., telegazeta, stereo Ni
cam, eurozłącze x2, AV, menu, timer, pełne pasmo kablowe 
do S 41, tryb 16:9, oryg. pilot, 100 programów, - 820 zł. Wro
cław, tel. 071/355-26-62 po godz. 17 
TELEWIZOR NORDMENDE14”, euro, teletekst. hyper band. 
pilot, dodatkowy wyjście, głośnik, - 400 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/355-5249,0609/36-55-77 
TELEWIZOR ORION 34”, pilot, teletekst, PIP, 2 x euro. zoom. 
format 16x4, - 1.820 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
TELEWIZOR ORION 14” prod. japońskiej, pal secam, ste
rowany ręcznie, bez pilota, stan dobry, -170 zł. Wrocław, 
tel. 328-85-68 lub 0502/03-65-53 
TELEWIZOR ORION panorama 29”, 1999 r, • 1,200 zł, Wro
cław, tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR ORION 28” stereo, TXT, funkcje wyświetlane 
na ekranie, tuner TV kablowej, 16:9, euro, pilot, stan b. do
bry, gwarancja, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09. 
TELEWIZOR PALLADIUM 14” z pilotem, teletekst; OSD. 
time, czincze, 60 programów,.- 390 zł. Wrocław, tel. 
071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 w kartonie, - 9.900 
zł. Wschowa, tel. 065/540-43-76 
TELEWIZOR PANASONIC, Quintrix. stan idealny, 32”, 100 
Hz, panoramiczny, PIP, zoom, txt, stereo nicam - 4.400 zł. 
Oborniki śląsk ie, tel. 071/310-24-62 do godz.14, 
0604/87-56-91 ‘
TELEWIZOR PANASONIC 26” mono, bez telegazety, nie 
używany, oryginalny prod. japońskiej, • 1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-81-35
TELEWIZOR PANASONIC 32” PH20 nowy, zapakowany, -
5.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-46-23 
TELEWIZOR PHILIPS 29” 100 Hz, kineskop Match Line, 4 
wyjścia na głośniki, Strobo, stop klatka, pilot, -1.300 zł. Ko
bierzyce, tel. 071/311-17-93
TELEWIZOR PHILIPS 33”, Pip, stereo, wyjście na kolumny, 
txt, funkcje na ekranie, bogate menu, pilot • 1.200 zł. Legni
ca, tel. 076/862-99-18
TELEWIZOR PHILIPS 28”, 100 Hz. 2-letni. zoom. stop klat
ka, ńicam, stereo, Pip, hyper band, pilot -1.400 zł. Legnica, 
tel. 076/851-24-91,0602/86-66-90 
TELEWIZOR PHILIPS 34”, stereo, top txt, zoom, dolby sur- 
round, hyperband, 2 x euro, sleep timer, zmiana formatu, 
bogate menu, nowy model, stan b. dobry- 2.100 zł. Legnica^ 
tel. 076/866-05-20
TELEWIZOR PHILIPS 29” model 2000, 100 Hz, kineskop 
Match Line, stereo Nicam, PIP, stop klatka, Strobo, funkcja 
16:9,4 x scart, subwoofer, hyperband; multi system, sleep 
timer, - 2.290 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR PHILIPS 28” pilot, euro. OSD, .TXT, plastiko
wa obudowa, hyperband, 100 programów, PAL SECAM, • 
420 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 ,  .
TELEWIZOR PHILIPS stan idealny, 2‘8”, 100 Hz, panora
miczny, zoom, txt, stereo - 1.800 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR PHILIPS 29” 100 Hz. stereo. TXT, płaski kine
skop. stóp klatka, SVHS, tuner TV kablowej, roczny, bogate 
menu, pełna dokumentacja, - 1.450 zł. Sobótka, tel. 
071/390-37-65
TELEWIZOR PHILIPS 28”, stereo, teletekst, 2 x euro, kine
skop Black Line  ̂bogate menu, z pilotem, gwarancja, - 820 
zł. Sobótka, tel. 0609/38-96-27 
TELEWIZOR PHILIPS 36” panoramiczny, stereo Nicam, PIP, 
eurozłącze x3, S-VHS, Strobo, .stop” klatka, subwoofer, -
3.300 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65,0501/03-28-76 
TELEWIZOR PHILIPS 33" pilot, TXT, PIP, 2 x euro, kine
skop Matchline, • 1.720 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
TELEWIZOR PHILIPS 100 Hz, model 2000, zoom, .stop” 
klatka, nicam, stereo, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR PHILIPS 1-roczny, 28”, 100 Hz. stereo Nicam. 
teletekst, zoom, klatka stop, 3 x euro, hyper band, stan b. 
dobry. -1.350 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR PHILIPS 28”, - 530 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR PHILIPS 28” 100 Hz, dolby suround, stereo, 
multi PIP, stop klatka, zoom, Strobo, menu, slip timer, cza
sowy wyłącznik, hyperband, opcja 16:9, top text, wbudowa
ny subwoofer, 4 wyjścia na głośniki, 8 x czincz, 3 x S-VHS, 
czarny płaski kineskop, pilot, - 1.380 zł. Wrocław, tel. 
071/339-24-98
TELEWIZOR PHILIPS 14* oraz Grundig 14*. AV, funkcje na 
ekranie, pilot, stan dobry. - 370 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
TELEWIZOR PHILIPS 32PW 9616 nowy, rok gwarancji. -
6.800 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
TELEWIZOR ROADSTER10" 12/220 V, EURO, scart, gniaz
do AV, grafika na ekranie, - 400 zł., tel. 0609/63-05-78 
TELEWIZOR SABA 25" stereo. TXT, model ’99, menu, tryb 
16:9. tuner TV kablowej, pilot, stan b. dobry, gwarancja, - 
520 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR SABA 20". stan b. dobry, uszkodzony, pilot,

zapewniam transpóft do klienta, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-78-21
TELEWIZOR SAMSUNG 34", pilot, TXT>IP, 2 x EURO, 
ZOOM, format 16x4, • 1.820 zł. Strzegom, łeL 074/855-41-23 
TELEWIZOR SAMSUNG 21* pilot, 99 programów, nowy, w 
pudełku, • 540 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66 lub 
0608/10-50-92
TELEWIZOR SAMSUNG 21”, pilot, stan b. dobry, • 350 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-9549 
TELEWIZOR SAMSUNG 21*, telegazeta, menu na ekranie.
- 340 zł. Wrocław, tel. 0607/50-04-98 i 
TELEWIZOR SAMSUNG 20", kolorowy, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
TELEWIZOR SAMSUNG 28*, nowy, -1.474 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
TELEWIZOR SAMSUNG 14" euro, funkcje wyświetlane na 
ekranie, pilot, - 330 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
TELEWIZOR SANYO 14*. - 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/62-53-94
TELEWIZOR SANYO 29* stereo, telegazeta, 2x AV, menu 
na ekranie, TOP text, pilot, - 740 zł. Wrocław, tel. 
0603/35-97-99
TELEWIZOR SCHNEIDER 100 Hz. PIP (obraz w obrazie), 
stop klatka, 3xeuro, SVHS, tuner TV kablowej, - 1.050 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-37-65
TELEWIZOR SCHNEIDER 28*, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-82
TELEWIZOR SCHNEIDER 28* model *98, menu, stereo, tryb 
16:9, tuner TV kablowej, euro, pilot, gwarancja, stan b. do
bry, • 520 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR SCHNEIDER 34* max 85, txt, eurozłącze, pi
lot, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-26 
TELEWIZOR SEG 21”, kolorowy, plastikowa obudowa, z pi
lotem, stan b. dobry, - 260 zł. Wrocław, tel. 071/789-07-87 
TELEWIZOR SHARP 28” 100 Hz, 2xAV, stop klatka, PIP 
(obraz w obrazie), menu, stereo, - 1.200 zi. Legnica, tel. 
076/852-57-19
TELEWIZOR SHARP 28” stereo, TXT, 2xeuro, roczny, bo
gate menu, tuner TV kablowej, SVHS, dokumentacja, - 750 
zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65 
TELEWIZOR SHARP 28”, stereo, SVHS, bogate menu, z 
pilotem, gwarancja, - 850 zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98 
TELEWIZOR SHARP 100 Hz, 2000 r., zoom, PiP, Strobo, 
scan, 2 x AV, 1 x S-VHS, wyjście na kolumny, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-25-01
TELEWIZOR SHARP 29”, 100 Hz. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-18-02,0503/39-63-26 
TELEWIZOR SHARP 28”. stereo, teletekst, 2-letni, czarny, 
kineskop, komputerowe menu, sleep timer, pilot, dużo do
datkowych funkcji, stan idealny, - 730 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75.0603/28-89-79 
TELEWIZOR SHARP 29”. 100 Hz. 1999 r, - 1.350 zł. Wro
cław, tel. 0607/53-54-84
TELEWIZOR SHARP 29”, 1999 r, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR SIEMENS 16 cali, plastikowa obudowa, ante
na zewn., przestrojony, kolorowy, - 130 zł. Kłodzko, tel. 
0606/94-10-87
TELEWIZOR SILELIS 403 D 6”. zasilanie 12/220 V. -100 
zł. Wrocław, tel. 0602/78-9646
0  TELEWIZOR SONY KV32FQ775 - 6.150 zł, Sony 

KV32FX65 • 4.900 zł, KV29FX65 • 3.800 zł, KV29FQ 
• 4.800 zł, Panasonic TX32PK20 • 4.900 zł, kono 
domowe Sony DAVS 300 • 2.500 zł, P anasonic •
2.500 zł, Pioneer • 2.800 zł, amplitunery, DVD, gło
śniki, video i inny sprzęt, nowy na gwarancji, ta* 
n io !. Wrocław, tel. 0600/19-96-91 87026611

TELEWIZOR SONY KV32FQ75 - 3.200 zł, Sony KV32FX65
- 5.000 zł. Wschowa, tel. 0607/57-28-66,065/540-43-76 : 
TELEWIZOR SONY 32F075, - 6.800 zł. Wschowa, tel. 
065/540-11-93.0603/874 6 4 0
TELEWIZOR SONY KV36FS70 nowy, w kartonie. -10.500 
zł. Wschowa, tel. 065/540-23-14,0607/57-28-66 
TELEWIZOR SONY trinitron, płaski kineskop, txt, menu w j. 
polskim, 2-stronny pilot, 2 x AV, S-VHS, stan b. dobry, - 850 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-73-62 po .godz. 20. 
0603/12-38-15
TELEWIZOR SONY 29”. stereo. TXT, menu w języku pol
skim, 2 x EURO, S-VHS. hyperband, płaski kineskop, sleep 
timer, -1.310 zł. Kieczów, tel. 071/399-06-62 do godz. 15 
TELEWIZOR SONY KV-29 C5D, stereo, tx t-1.400 zł. Klucz
bork. tek 0601/17-06-68
TELEWIZOR SONY 29”, 2-letni, kineskop super trinitron, ste
reo nicam, menu w języku polskim, komputerowe, 2 x AV, 
SVHS, txt, multi system, zmiana formatu 16,9. stan idealny 
-1.100 zł. Legnica, tel. 076/721-88-95,0502/29-75-18 “  
TELEWIZOR SONY 29” model 2000, 100 Hz, digital plus, 
kineskop Super Trinitron, menu w języku polskim, kompute
rowe, stereo, 2 xAV, 1 x Ś-VHS, multi system, funkcja 16:9, 
hyperband, mega text, demo, stan b. dobry, • 2.080 zł. Le
gnica. tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 '  "
TELEWIZOR SONY KV-32 FX 65 w kartonie - 5.000 zł, Sony 
KV-32 FQ 75, w kartonie - §.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0603/03-30-81
TELEWIZOR SONY KV-32 FQ 75 nowy. w kartonie. - 6.000 
zl. Nowa Sól. tel. 0603/03-30-81 
TELEWIZOR SONY KV-C2981D 29”, cyfrowy, zadbany, bo
gate menu, -1.550 zł; Opole, tel. 0502/52-0^48 - 
TELEWIZOR SONY KV-32 panoramiczny, Wega, 100 Hz, 
nowy, srebrna obudowa, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/311-18^02,0607/18-50-38 .
TELEWIZOR SONY 14”. 1998 r, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR SONY KV-25T1K. instrukcja, pilot głowica ka
blowa z hyperbandem, menu w języku polskim, format 16x 9
1 4x 3, TXT, NTSC 3.58 i 4.43, - 1.000 zł. Wrocław, tei. 
071/351-28-06
TELEWIZOR SONY 21” kupiony w Polsce, nie naprawiany, 
plomba gwarancyjna nienaruszona, telegazeta, timer, cena 
• 300 zł lub z czarną szafką pod telewizor, w b. dobrym sta
nie, cena - 550 zł. Wrocław, tel. 07t/368-82-81, 
0603/2942-441
TELEWIZOR SONY 25” euro, pilot 2-stronny, -1.490 zł. Wro
cław, tel. 0603/21-24-72 -
TELEWIZOR SONY 25* oraz Toshiba 25", stereo, timer. funk
cje na ekranie, pilot, telegazeta, stan dobry, - 590 żł. Wro
cław. tel. 071/339-72-50
TELEWIZOR SONY 34” stereo, PiP, subwoofer. top text. for
mat 16/9, tuner TV kablowej, 3x AV, 4x SVHS, 12x czincz, 
oryginalny pilot, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-6.1 
TELEWIZOR SONY KV-32FX65 nowy, rok gwarancji, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
TELEWIZOR SONY KV-29FQ75 nowy, rok gwarancji. - 4.800 
zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52.0603/42-14-79 
TELEWIZOR SONY 21" i 25". stereo, z pilotem, 2 x EURO. 
OSD. telegazeta. - 720 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78. 
0503/8443-79
TELEWIZOR SONY 29". stereo, teletekst, menu po polsku, 
pilot, 2 x euro. czincze, SVHS, tuner TV-kablowej, sleep, 
tryb 16:9, stan idealny, • 1.390 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR SONY 14" telegazeta, wyłącznik czasowy, tu
ner TV-kablowej, eurozłącze, pilot, - 480 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-67.0601/78-51-55 
TELEWIZOR SONY 32FX65 nowy, w kartonie. - 5.050 zł; 
SONY FX65 nowy, w kartonie, - 3.900 zł oraz SONY 32F075 
nowy, w kartonie, - 6.100 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92

TELEWIZOR SUPERTECH 10 i 14". 12/220 V. ż  pilotem, 
czincze. OSD, - 560 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 
0503/8443-79
TELEWIZOR TELEFUNKEN 25" kineskop Super Planar. - 
250 zł., tel. 0609/63-05-78
TELEWIZOR TELEFUNKEN 28”, płaski, ciemny kineskop, 
stereo, dolby surround pro logie, z pilotem, - 750 zł. Sobót
ka, tel. 071/3:16-23-21
TELEWIZOR TELEFUNKEN 29”. stereo, TXT, EURO, AV,
TV kablowa, menu, stan b. dobry, • 580 zł. Wrocław, tel. 
071/348-79-36
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14” kolorowy, telegazeta, hy
perband, eurozłącze, z pilotem, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0501/73-24-52
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14 i 17”, z pilotem, EURO, 40 
programów, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 
0503/8443-79
TELEWIZOR TELESTAR + pilot, Samsung + pilot, JVC + 
pilot, 21”, - 500 zł /szt. Wrocław, tel. 0603/47-24-98 
O  TELEWIZOR THOMSON WF66  WS 32", scanium, 

panoramiczny, 200  m, info surand, pro logie, ni
cam, płaski kineskop, srebny, najnowszy model, 
wypust na Europę Zachodnią, - 4.900 zł. Wał
b rzy ch , te l. 074/665-76-05, 0602/58-28-20 
84017941

TELEWIZOR THOMSON 28VK25 1.5-roczny, 28”, panora
miczny, stereo, TXT. 2 x EURO, zoom, bogate menu, pilot, 
instrukcja, stan idealny, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
TELEWIZOR THOMSON 29”, 1997 r. kineskop, Black Diva, 
telegazeta, z pilotem, eurozłącze x2, S-VHS, czincze, płaski 
kineskop, kupiony w salonie, mało używany, stan idealny, -
1.250 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
TELEWIZOR TOSHIBA stereo, txt, menu, pilot - 450 zł. Wiń
sko, tel. 071/389-86-04,0601/55-71-82 
TELEWIZOR TOSHIBA 21”, - 450 zi. Wrocław, tel. 
0607/53-54-84
TELEWIZOR UHER 28", kolorowy, -150 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-2944
TELEWIZOR UNIYERSUM 25”, stereo, teletekst, euro, rocz
ny, gwarancja, - 670 zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98 
TELEWIZOR UNIVERSUM 100 Hz, 1998 r. -1.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/53-54-84
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. 
W rocław , te l. 0609/23-80-66, 0601/72-72-30 
80011601

O  TELEWIZORY: Sony KV32FQ75, najwyższy mo
de l, fab ryczn ie  nowy, g w aranc ja  - 6.150 zł, 
KV32FX65 - 4.990 zł, KV29FQ75 • 4.990 zł, 
KV36FS70 • 9.900 zł oraz gotowe zestawy „kina 
domowego” Sony, Panasonic, P ioneer oraz inne, 
tanio. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 84001331 

TELEWIZORY od 14” do 29”, cena od 100 do 350 zł. Wro
cław, tel. 071/36445-83,0602/29-44-35 
O  TELEWIZORY KOLOROWE 5,5 - 29 cali, po ser

wisie, sprzęt RTV, wieże, video, odtwarzacze i 
inne po serw isie • od 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16,075/782-29-22 84017751

TELEWIZORY TURYSTYCZNE 10-14”, czarno-białe, zasi
lanie 12/220 V, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/355-5249, 
0609/36-55-77
TUNER SONY ST-S 390 RDS, czamy, do dużej wieży. - 350 
zł. Wrocław, tel. 071/330-0045.0601/56-07-79 ,
TUNER TECHNICS ST-GT 550 Cląss AA. RDS. mało uży
wany, stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, teł. 0607/5140-13 
TUNER UNITRA uszkodzony, czarny, - 20 zł. Wrocław, tei. 
071/321-28-39
TUNER SAT czamy, sprawny, z pilotem - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0502/31-64-28
TUNER SAT HUMAX 5500 fabrycznie nowy, zapakowany, 
możliwość dokupienia modułu dostępu Aston Seca za 540_ 
zł. -1.700 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
TUNER SAT PACE MSS 200 250 programów, Wegener P a n -3 §  
da, 700-2150 MHz, menu w j. polskim, z pilotem, instrukcja,
- 200 zł. Wrocław, tel. 0602/18-0747 
TUNER SAT PACE MSS 1034-GP pozycjoner, 250 kana
łów, wzmacniacz dolby surround - 500 zł + dekoder D2-Mac 
gratis. Wrocław, tel. 071/789-61-92 wieczorem, 
0602/66-98-99
TUNER SAT PHILIPS + pilot. 48 kanałów. -100 zł. Wro
cław, tel. 071/321-28-39
WALKMAN z radiem, sprawny - 150 zł. Oława, tel. 
071/303-01-05.0606/19-49-83 
WALKMAN PANASONIC RQ-S70 wielkość kasety magne
tofonowej, 4 poziomy barwy dźwięku, Live, dolby B, pilot z 
wyświetlaczem - 200 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-67 
WALKMAN PANASONIC RQ P35 nowy, nie używany, na 
gwarancji, -  80 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-67 lub, 
0600/53-66-93
WALKMAN PANASONIC RQSX 41 dużo funkcji, osprzęt, 
gwarancja, • 250 zł. Wrocław, tel. 793-52-51 
WALKMAN SONY WM-FX 271 radio cyfrowe, mega bass,
30 stacji, słuchawki Sony + skórzane etui, oryginalne, • 130 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/62-22-37 
WIEŻA AIWA NSX 340, • 800 zł lub zamienię. Świebodzice, 
tel. 074/854-62-39
WIEŻA AIWA NSX-99MKII, 1,5-roczny, 3 x CD, magnetofon
2-kieszeniowy, Dolby B, autor, pilot, tuner, wzmacniacz 2 x 
150 W, korektor, 2 kolumny, stan b. dobry, - 890 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
WIEŻA DIORA 7-elementowa, kolumny, - 1.250 zł lub Za
mienię na motorower. Głogów, tel. 076/834-81-06 
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS-504, tuner AS-502. korek
tor FS-502, magnetofon MDS-506 HX-Pro, kompakt CD-502, 
pilot, okablowanie, instrukcja, stan b. dobry, -1.000 zł. Lu
bin, tel. 0502/93-74-59,076/74944-70 
WIEŻA DIORA 4-elementowa, • 450 zł lub zamienię na czę- 3  
ści komputerowe, tuner .Wizja TV”, inne. Rawicz, tel. 
065/546^35-93.0600/63-74-22 
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 zł. Wrocław, tei. 
0601/73-20-98
WIEŻA DIORA 502 wzmacniacz, magnetofon, tuner, korek
tor, pilot, kolumny, okablowanie, stan b. dobry, • 950 zł. Wro
cław. tel. 0501/93-98-58
WIEŻA DIORA wzmacniacz z korektorem, tuner, magneto
fon 2-kasetowy, - 250 zł lub zamienię na motorower Simson. 
Zgorzelec, tel. 075/648-81 -88

WIEŻA KENSONIC stereo, 2 kolumny, pilot, - 500 zł. Wro
cław, tel. 0602/78-9646
WIEŻA KENWOOD duża, 3 elementy, wzmacniacz, odtwa
rzacz CD. deck. Głogów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
WIEŻA KENWOOD XD 9580MD 5-elementowa, głośniki 80 
W, instrukcja w jęz. polskim, stan b. dobry, - 1.800 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0607/71-67-81 
WIEŻA LG czarna, na gwarancji, duża, wzmacniacz 120 W, 
kolumny 240 W, 3 disc, 3 d Surround, DSP, 2 zestawy + 
pilot, pełne wyposażenie, płyty, - 1.500 zł lub zamienię na 
Fiata 125p, 5-biegowego. w tej cenie. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-57-29
WIEŻA LUXMAN, 3-elementowa, wzmacniacz 4x60. CD, 
deck 3-głowicowy. dolby C, bez pilota, - 800 zł. Wrocław, teł. 
0502/3645-34
WIEŻA PANASONIC SC-AK 17 CD x5,2 tape, tuner, aux.
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sleep timer, EQ, V-Bass, 2 x 100 W, z pilotem, mało używa
na, stan idealny, cena sklepowa 1.250 zł, - 860 zł. Legnica, 
tel. 0503/65-14-29 

0  WIEŻA PANASONIC AK-45 srebrna, - 860 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
WIEŻA PANASONIC, 2 x 34W, kolumny, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-94-74
WIEŻA PANASONIC kolumny, stan idealny, • 300 zł. Wro
cław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
WIEŻA PHILIPS FW 590 C CD x3, magnetofon 2-kasetowy, 
z pilotem, 2x200 W, srebrna, 6-miesięczna. tuner, RDS, - 
980 zł. Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02, 
0600/38-58-99
WIEŻA PHILIPS FW 630 2 x 45 W, 3 podbicia basów. RDS, 
pilot, stan b. dobry - 550 zł, telewizor Goldstar 21”, telega- 
zeta, funkcje na ekranie, pilot, stan b. dobry • 560 zł. Wro
cław, tel. 071/788-83-56 po godz.17 
WIEŻA PHILIPS FW 535C, 4 głośniki, zmieniacz na 3 CD. 
instrukcja, - 715 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WIEŻA PHILIPS FW 750 grafitowa, 3 CD, podwójny deck, 
dolby 6 , eąualizer x5, 2x80 W, DBB Incredible surround, 
RDS, pilot, instrukcja, pudełko, stan b. dobry, • 870 zł. Wro
cław, tel. 0608/18-27-74
WIEŻA PHILIPS FW 850C hi-fi. 3 x CD. 2 x tape, autore
wers, RDS, moc muzyczna 2 x 260 W, RMS, 2 x 130 W, 
kupiona 07.1999 r. w Zuberze, instrukcja, pilot, stan b. do
bry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/336-42-10,0502/98-42-99 
WIEŻA PHILIPS MZ-7.2000 r. 2x100 W. -1.100 zł. Kępno, 
tel. 0604/21-96-71
WIEŻA PIONEER czarna, duża, 5-segmentowa, 4x100 W, 
głośniki 2x100 W (D i N) + oryg. szafka. -1.600 zł. Gogolin, 
tel. 077/466-68-96
WIEŻA PIONEER amplituner SX-403 RDS, 2 x 80W. kom
pakt PDM-203. 6 x CD, pilot, cena całości 680 zł lub osob
no. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WIEŻA PIONEER wzmacniacz A-607R 2 x 120 W, kompakt 
PD-S 507, magnetofon LTS 450S, Dolby B/C/S H x Pro, tu
ner F-204 RDS, 2 piloty, - 2.350 zł lub zamienię na Fiata 126 
Bis. Wrocław, tel. 071/341-35-83 
WIEŻA SAMSUNG - 500 zł. Oława. tel. 0502/22-67-48 
WIEŻA SAMSUNG MAX-900 antena AM, zmieniacz na 3 
CD. - 345 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WIEŻA SAMSUNG MAX 945 D wbudowany odtwarzacz 
DVD, 5 głośników, mało używana, -  1.800 zł. Żagań, tel. 
0501/46-84-75
WIEŻA SCHNEIDER 500 W, bez kolumn - 250 zł. Czechy, 
gm. Kostomłoty, tel. 071/7.95-19-18 
WIEŻA SONY FHB 66CD mała, magnetofon 2-kieszeniowy, 
korektor, kompakt, radio z budzikiem, pilót, czarna, stan do
bry, - 300 zł. Wrocław, tel. 789-41-67 
WIEŻA SONY LBT-N355 czarna, 5 CD, podwójny deck, do- 

. Iby B, eąualizer x15. 2x100 W, DBFB, surround, DJ MIX, 
pilot, stan b. dobry, • 950 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
WIEŻA SONY ♦ wzmacniacz 2 x 80 W, CD z wyjściem optycz
nym, magnetofon Dolby BCHX + Pro, amorficzna głowica, 
tuner, korektor graficzny z procesorem dźwięku, piloty, ko
lumny, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
WIEŻA SONY kompakt, 2 kieszenie, pilot, czarna, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0502/31-64-28
WIEŻA SONY używana, w skład wchodzą: CD x 5 płyt, am
plituner z magnetofonem 2-kasetowym, szafka Sony z szy
bą kpi., 6 głośników (system kina domowego) • 2.700 zł. Wro
cław, tel. 0501/71-73-48
WIEŻA TECHNICS SC-EH 600 4-segmentowa, 5 głośników 

' -1.900 zł. Bielawa, tel. 074/833-65-25,0601/53-99-80
WIEŻA TECHNICS duża, wzmacniacz SU-VZ 320, tuner 
ST-GT 350, magnetofon RS-B565, stan b. dobry, - 900 zł. 
Głogów, tel. 076/834-08-47
WIEŻA TECHNICS srebrny metalic, pilot, kompakt, surro
und, RDS, 4-segmentowa, głośniki 2x 150 W, -1.300 zł. Głu
szyna. tel. 0603/82-37-94
WIEŻA TECHNICS wzmacniacz SU-A 700 MK2, magneto
fon RS-TR 474 E-K, kompakt SL-PS 670 AEZK, - 1.500 zł. 
Lubin, tel. 0604/06-94-47
WIEŻA TECHNICS SC-EH 770, 4 elementy, 5 głośników, 
dolby pro logie, - 2.100 zł. Nowa Sól. tel. 0502/82-67-97 
WIEŻA TECHNICS duża, z pilotem, 5-elementowa, tuner 
Sp^GT 550, CD, SL/PG, wzmacniacz SU-V500, procesor 
&TGE90, magnetofon AZ-6 , stan idealny + kolumny Tonsil 
140, - 3.200 zł. Oleśnica, tel. 0609/37-05-16 
WIEŻA TECHNICS 5 głośników, pro logie, czarna, video CD, 
stan idealny, pilot, dokumenty, gratis 2 filmy, • 1.600 zt. Wał
brzych. tel. 074/665-23-22 lub 0608/10-50-92 
WIEŻA TECHNICS SC-HD310 osobne segmenty, tuner, od
twarzacz CD, magnetofon, pilot, na gwarancji • 1.800 zł. Wro
cław, tel. 0603/66-64-76
WIEŻA TECHNICS SC-HD 350 5-elementowa, minidisc, CD, 
tuner, wzmacniacz, magnetofon, głośniki, nowa, nie używa
na, na gwarancji, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-67 
lub, 0600/53-66-93
WIEŻA TECHNICS hd-60, 4 segmenty, srebrna, 2x310 + 
2x60 W, bardzo dużo funkcji, dodatkowo uniwersalny pilot 
mac-2000, - 2.000 zł. Wrocław, tej. 389-33-28 
WIEŻA TECHNICS klasy AA, tuner ST-GT 650 - 560 zł, 
wzmacniacz SU-V620 • 540 zł, magnetofon RS-BX 701 - 
560 zł, nagrywarka audio Philips 760 - 760 zł. Wrocław, tel. 
071/349-44-07
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z DVD, Dolby Digital, zapa
kowana, - 2.999 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
WIEŻA UNITRA 4-segmentowa, stan idealny, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
WZMACNIACZ AKAIAM-57 INTEGRA czarny, wysoki mo
del, 4 x 250 W, 7 wejść, z pilotem (sterowanie przez tuner), 
stan idealny, - 950 zł. Polanka, tel. 076/858-02-11, 
0608/40r21-54
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży, 4 x 40W, - 50 
zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ CARVER cm-1065, prod. amerykańskiej, 
moc 65 W, - 950 zł. Ostrzeszów, tel. 0502/15-69-14 
WZMACNIACZ DENON PMA 715R stan idealny, - 590 zł. 
Wrocław, tel. 0606/43-49-18'

./IMACNIACZ DIORA WSI-504B 2 x 150 W, pilot, - 200 zł. 
Tntfwek Śląski, tel. 075/782-31-32,0608/77-04-92 
WZMACNIACZ JBL 504 LOUD nowy, zapakowany, 4x100 
W lub 2x260 W, zwrotnice, - 725 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05
WZMACNIACZ JBL 504 LOUD nowy, zapakowany, 4x100 
W, 2x260 W, zwrotnice na subwoofer, model 2001, - 720 zł. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08 .
WZMACNIACZ KENWOOD KA 5090 R BLACK pilot, stan 
idealny - 800 zł; tuner Pioneer F 499 - 280 zł; magnetofon 
Pioneer CTS 550 S - 550 zł. Wrocław, tel. 0605/92-95-60 
WZMACNIACZ PIONEER A-701R + DECK Technicś 
RS-AZ7, stan idealny, I właściciel, -1.300 zł lub zamienię na 
inne. Kowary, tel. 075/718-29-69 
WZMACNIACZ PIONEER A 443 4 x 100 W. - 500 zł. Legni
ca, tel. 0603/33-23-38
WZMACNIACZ PIONEER SA-5500 II stereo, 4x65W + tu
ner gratis, srebrne, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39, 
0501/82-02-37
WZMACNIACZ PIONEER-A-602 2 x 120W, czarny, do du
żej wieży, brak 2 gałek plastikowych, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
WZMACNIACZ ROTEL RA 820, - 330 zł lub zamienię na 
motorower Simson. Zgorzelec, tel. 075/648-81-88 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY 4-kanałowy. 200 W, • 85 

Złotoryja, tel. 076/878-36-26 
*3wMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT 4 x 40 w.

złote wyjścia, płynna regulacja mocy, nowy model, • 200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-83-69.0605738-18-27 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT 4.x 150 W,
- 280 zł oraz drugi. BLAUPUNKT 2 x 80 W,'- 280 zł. Wro
cław, tel. 071/351-98-18,0502/33-68-78 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY FUJITSU 4 x 50 W, RMS 
-160 zł, tuba Tonsil w oryg. obudowie, 250 W - 200 zl. Zgo
rzelec, tel. 0605/20-79-60
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT 1000 CLASSIĆ 
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 
60W, Iow boost, płynna regulacja basu, - 290 zł lub zamienię 
na zmieniacz CD Sony. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SOUNDWAVE, 2 x 125 
W, regulacja sopranów, basów, wyjście na subwoofer, • 200 
zł. Kożuchów, tel. 0604/99-32-43 
WZMACNIACZ SMOUND profesjonalny, dyskotekowy, 2 x 
600 W, mikser .Smound’ 6 kanałów wejściowych, -1.000 zł. 
Milicz, tel. 0600/60-72-52
WZMACNIACZ SONY 2 x 50 W, czarny, stan b. dobry • 350 
zł. Lubin, tel. 076/842-60-88,0605/62-09-34 
WZMACNIACZ SONY TA-FE 600, do dużej wieży, z pilo
tem, - 449 żł. Wrocław, tel. 071/332-48-03 
WZMACNIACZ SONY CDX-51. na 10 płyt, bez kabla. -150 
zt. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
WZMACNIACZ TECHNICS SV-VX 500 dużej mocy, sche
mat, • 320 zł. Lubin. tel. 0606/47-48-97 
WZMACNIACZ TECHNICS 2 x 150 W, srebrny, stan b. do
bry - 450 zł. Lubin, tel. 076/842-60-88,0605/62-09-34 
WZMACNIACZ UNIVERSUM hi-fi, stary model lampowy, 
srebrny przód, 300 W, stan b. dobry, • 100 zł. Oleśnica, tel. 
0609/37-05-16,
WZMACNIACZ YAMAHA DSP-A2 procesor kina domowe- 
go, nowy, na gwarancji, - 4.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/71-64-22
ZAMIENIĘ AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 720, rds, do
lby pro logie, surround, 5x100 W, pilot + dopłata - na ampli
tuner Pioneer 609/709. Zielona Góra, tel. 0604/88-09-65 • 
ZAMIENIĘ MINIDISC AIWA • na odtwarzacz DVD Clatronic,
- 700 zł. Prochowice, tel. 0606/78-13-23
ZAMIENIĘ ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 4200 
nowy - na Nokia 6210, na gwarancji. Wrocław, tel. 
0503/50-28-18
ZAMIENIĘ WIEŻĘ składana, 5-elementowa, kolumny 2x70 
W + telewizor Grundig 14”, z pilotem, cena 800 zł • na Fiata 
126p lub inne propozycje. Rakowice, tel. 0608/19-39-91 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS magnetofon RS-TR 555 (now
szy model) - 450 zi, wzmacniacz SU-V670 PSX CAP (naj
wyższy model) - 700 zł, tuner ST-600L - 200 zł, zamienię na 
amplituner Technicś SA-AX7/6 lub inne propozycje. Trzebni
ca, tei. 0606/53-26-57
ZMIENIACZ ALPINE AI-NET na 6  płyt CD, oryginalny kabel 
5 m, - 650 zi. Wałbrzych, tel. 074/840-00-89,0602/52-68-56 
ZMIENIACZ CLARION bez magazynka i kabla, -100 zł. Wro
cław, tel. 0501/73-24-52
ZMIENIACZ GRUNDIG MCD 36 z kieszenią, na 6 płyt CD, z 
przewodem - 350 zł. Wrocław, tel. 0604/45-84-80 
ZMIENIACZ JVC XL-MK-MK500, kabel • 160 zł. Lutynia, tel. 
071/317-76-83,0607/24-95-69 
ZMIENIACZ PANASONIC DP 600 na 6  płyt, • 400 zł. Wro
cław. tel. 071/325-45-92,0603/94-02-16 
ZMIENIACZ PIONEER SAMOCHODOWY 6-pytowy z ka
blem. nowy model - 460 z, Pioneer, 12-pytowy, z kablem - 
560 z, możliwy montaż. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P 1230S na 12 płyt, nowy. za
pakowany, pełna dokumentacja, - 950 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0601/91-87-56
ZMIENIACZ SONY CDX 51 kabel cały. długi, + czincze - 
270 zł oraz Sony CDX 616, CD Text, uchwyty, kabel cały + 
czincze • 330 zł, Sony CDX 601, CD Text, Custom File, 
uchwyty, kabel cały, czincze, stan b. dobry • 380 zł. Gubin, 
tel, 0603/44-01-39
ZMIENIACZ SONY na 10 płyt -150 zł, Alpine, na 6 płyt - 250 
zł. Leszno, tel. 0606/35-12-74 
ZMIENIACZ SONY CDX-51 srebrny, na 10 płyt, z okablo
waniem, zaczepy, - 300 zł. Lubań, tel. 075/646-36-15 
ZMIENIACZ SONY XR 600 samochodowy, na 10 CD, - 600 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
ZMIENIACZ SONY CDX-A15 oryginalne uchwyty, na 10 płyt, 
stan dobry, brak kabla, - 270 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72

KOMPUTERY
O  „PO CO PRZEPŁACAĆ?!!” NAJTAŃSZE KOMPU

TERY, monitory, drukarki i podzespoły z impor
tu. Np. kom puter Pentium 133, z monitorem 15" • 
590 zł; monitor Siem ens, 17" • 390 zł, Nec 15" • 
270 zł; drukarki HP Laser Je t: 6L - 590 zł, 4L • 460 
z ł, llip  • 290 zł. G w aran c ja , fak tu ry  VAT. 
„PROGRES-KOMPUTERY”, Wrocław, ul. Tęczo
wa 7, te l. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
01031621

O  „ABC DRUKAREK” - regeneracja kartridźy do 
drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar
ny • 39 zł, kolorowy - 45 zł; toner HP 100,5 i 6 1 - 
128 zł. Sprzedaż i serw is drukarek i komputerów. 
Z a p rasz a m y  od  p o n ied z ia łk u  d o  p ią tk u , w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS", Wrocław, ul. 
S ien k iew icza  37/39, te l. 071/321-19-06, 
0501/47-17-71 01025691

O  „AKSESORIAI PODZESPOŁY KOMPUTEROWE” 
Drukarki, skanery, notebooki, zestawy nowe i 
używane w dowolnej konfiguracji Możliwość 
kupna na raty, szybkie terminy realizacji, serw is 
pogwarancyjny. Przyjmujemy stary sprzęt w roz
liczeniu. „MAD COMPUTERS”, Wrocław, ul. Sien
kiewicza 37/39, tel. 071/321-19-06 01025681

AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB, PCI, sterowniki, 
kabelek, na gwarancji, • 65 zł oraz 3DFX VOODOOIICRE- 
ATIVE 8 MB, na gwarancji, - 120’ zł. Wrocław, tel. 
0501/15-18-76
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 2000 AGP, 16 MB + 
sterowniki, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/322-25-28, 
0605/25-35-03
CD-ROM CREATIVE LABS 48x, 1.5-roczny, stan dobry, 
sprawny, -100 zł. Wrocław, tel. 0603/95-44-37 
CD-ROM GOLDSTAR 8x, - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/357-53-24
CD-ROM LG x24, prawie nie używany, stan idealny, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 788-85-58
CD-ROM LITEON 40x, - 80 zł. Wrocław, tel. 0608/27-93-22 
CD-ROM TOSHIBA x40, • 110 zł. Jelenia Ćóra, tel. 
075/764-73-35
DEKODER DVD Real, działa w paśmie 133 MHz -170 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-47-58
DIGITIZER FG-24 lub zamienię na twardy dysk, cena 100 
zł. Świdnica, tel. 0603/84-02-15 
DRUKARKA laserowa i igłowa, • 400 zł. Oława, tel. 
0607/30*61-65
DRUKARKA CANON BJC €00 e, atramentowa, kolorowa, 
profesjonalna, z głowicą, sprawna, stan b. dobry • 140. zł,

Canon BJC 600 e, uszkodzona, bez głowicy • 40 zł. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
DRUKARKA CANON BJC 2000, nowa, nie używana, kolo
rowa, atramentowa, bez głowicy i koszyczka na głowicę, - 
70 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
DRUKARKA CANON BJC 620 atramentowa, 4 osobne tu
sze, nowy komplet, - 240 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63 
DRUKARKA CANON BJ-10EX do laptopa, czamo-biaa, - 
120 zł. Wrocław, tel. 0601/44-99-18,071/349-25-28 
DRUKARKA CANON BJ 10 mono, do notebooka - 320 zł 
oraz Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 
590 zi. Wrocław, tel. 364-07-63 _
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 - 720 zł; Ca
non BJC 800 Color, format A3.4 osobne głowice i atramen
ty, -1.140 zł/Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CANON BJC-600 + tusz, - 170 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
DRUKARKA CANON BJ10E do laptopa, stan b. dobry, moż
liwość wysyłki, - 280 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56, 
0608/71-15-75
DRUKARKA CITIZEN 24-igłowa, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/372-88-85
DRUKARKA CITIZEN PRINTIVA kolorowa, termotransfero-

MAR-SIM ul.Kryniczna33-Wrocław 
Tel. (071) 368-78-14,368-71-07 
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wa, można drukować wizytówki, stan b. dobry, - 650 zł. Wro
cław, tel. 071/327-60-46
DRUKARKA EPSON Stylus Color 460, atramentowa, stan
b. dobry, • 350 zł. Świeradów Zdr„ tel. 075/784-55-29 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR II atramentowa, gło
wica czarna i kolorowa, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/361-38-05 
DRUKARKA EPSON LQ 100 igłowa; • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
DRUKARKA EPSON 24-igłowa, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/372-88-85
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 580 nowy model, 
atramentowa, na gwarancji 11 mies., stan idealny, rozdziel
czość 720 x 1440 dpi, złącze USB, kpi., karton, program, 
instrukcja, - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 540 stan dobry. - 70 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-92 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660 -180 zł. 850C - 250 
zł. Legnica, tel. 076/856-35-09.0603/55-70-44 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1100 Laser, mało uży
wana, - 1.000 zł. Oława, tel. 071/313-96-75 po godz. 16 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD atramentowa, w bardzo 
dobrym stanie, prawie nie używana, z pełnymi zasobnikami 
40 ml, bardzo ładnie drukuje zdjęcia, - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-04-39
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 atramentowa. - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/372-28-41 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ 4L, - 450 zł. Wro
cław, tel. 0607/32-36-97
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD nowa, laserowa • 210 
zł. Wrocław, tel. 071/326-00-31 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 CXi Professional 
Series, dwa osobne duże pojemniki z atramentem (nowe), 
ekonomiczna + przewody i sterowniki, stan b. dobry, - 340 zł 
możliwy dowóz i instalacja. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD T-65 z wbudowanym 
skanerem, faksem i kopiarką, atramentowa, kolorowa, 600 
dpi, - 850 zł. Wrocław, tel. 328-24-51 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DJ 660C + tusz -170 zł 
oraz druga, HEWLETT-PACKARD DJ 500 oraz DJ 690C, 
uszkodzone - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LaserJet lllp • 290 zł 
oraz druga, HEWLETT-PACKARD LaserJet 5:, - 580 zł. Wro
cław. tel. 071/342-80-63.0501/15-50-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 4 PLUS laserowa. - 650 
zł. Wrocław, tel. 342-70-41 wewn. 300,0502/04-13-01 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 695C nowy model. - 290 
zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
DRUKARKA KYOCERA P-2000 technicznie sprawna, - 600 
zł. Lubin. tel..076/749-41-92
DRUKARKA KYOCERA FS-1550 laserowa, - 27Ó zł. Wro
cław, tel. 071/321-28-39
DRUKARKA LEXMARK Z11 z kolorowym tuszem, -150 zł. 
Kluczbork, tel. 0604/17-91-45
DRUKARKA LEXMARK WINWRITER 1150C kolor ♦ foto, • 
200 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
DRUKARKA LEXMARK Z-11 opcja druku kolorowego, nowy 
toner, - 200 zł. Sułów, gm. Milicz, tel. 071/384-73-27 
DRUKARKA.LEXMARK 3200 kolorowa, 1200x1200 dpi, bez 
tuszów, - 80 zł. Wrocław, tel. 354-36-55 
DRUKARKA LEXMARK 3200 bez atramentu, kompletna, • 
110 zł. Wrocław, tel. 071/783-48-81 
DRUKARKA OKI Microiine 391,24 igły • 500 zł, Panasonic 
kx-p1180 - 250 zł. Epson Stylus 800+, 2 szt.; uszkodź. - 60 
zł. Brzeg. tel. 077/416-79-29
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi wałek - 790 zł; Oki 
395 ML, długi wałek -1.380 zł oraz Oki 3410. długi wałek, - 
1.560 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA OKI 390 ELITLE polskie znaki, • 450 zł. Wro
cław, tel. 342-70-41 wewn. 300,0502/04-13-01 
DRUKARKA OKI 8W LITE laserowa, nowa, na gwarancji, • 
999 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-14 
DRUKARKA SEIKO PRECISION CD PRINTER 2000 nowa, 
rok gwarancji, nadruki na płytach CD, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/353-61-95
DRUKARKA SEIKO PRECISION CD PRINTER 1440 nowa, 
rok gwarancji, nadruki na płytach CD, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/43-99-59
DRUKARKA STAR SJ48 atramentowa, do notebooka, nowa 
gowica, kopia drukarki Canon BJC 10, - 200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
DRUKARKA STAR LC 24-30 COLOR igłowa, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/321-28-39
DRUKARKA STAR ZA-250 EE format papieru: A-5 - A-3, 
taśmowa, mało eksploatowana, stan dobry, -140 zł. Wro
cław, tel. 071/321-26-45 po godz. 19,0602/28-50-11 
DRUKARKA STAR LC 24-20, nowa taśma, kabel, -100 zł. 
Wrocław, tel. 0502/89-69-98
O  DRUKARKI igłowe, laserowe, atramentowe, skup, 

sprzedaż, naprawy, konserw acje, faktury VAT. 
W rocław , ul. T rw ała 1, w g o d z . 12-18, tel. 
071/783-76-42,0601/70-54-03 81012821

DVD-ROM ACTIMA 10x. - 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-34-29
DVD-ROM REAL MAGIC dekoder sprzętowy, działa na Pen
tium 133 MHz, -170 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
DYSK TWARDY 1.3 GB stan idealny, '- 100 zł. Wrocław, tel. 
0603/47-27-44
DYSK TWARDY 2.5 GB stan bardzo dobry, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0603/47-27-44

DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zl; 820 MB - 210
zł oraz dysk wbudowany w kartę PCMCIA, poj. 260 MB, -
590 zł. Wrocław, te l.364-07-63
DYSK TWARDY : 540 MB • 85 zł, 850 MB -100 zł, kieszeń
na dysk Compaq, z wentylatorem • 38 zł. Wrocław, tel.
0501/49-77-17
DYSK TWARDY, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/789-58-22, 
0607/11-43-85
DYSK TWARDY CAVIAR 6.4 GB, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/345-53-91
DYSK TWARDY MAXTOR 61 GB, 3 lata gwarancji, • 800 zł. 
Zgorzelec, tel. 0604/63-27-37 
DYSK TWARDY OUANTUM 2.1 GB, uszkodzony - 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-07-05
DYSK TWARDY SEAGATE 1.2 GB. • 150 zł. Wrocław, tel. 
0606/81-24-53
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB, na gwarancji, - 270 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-93-66 po godz. 16,0600/24-27-09 
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB, bez bad sektorów, rocz
ny lub zamienie na większy 17 lub 20 GB z dopłatą, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 0502/17-77-30
DYSK TWARDY SEAGATE U5 30 GB, nowy, na gwarancji,
- 385 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12 .
DYSK TWARDY SEAGATE HDD 1.2 GB, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0606/81-24-53
DYSKIETKI DO AMIGI 500, 600,1200 z grami - 2 zł/dys
kietka. Legnica, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
DŻOJSTIK DEXXA, 2-osiowy, 6-przyciskowy, przyciski w ko
lorze srebrnym, łatwy do instalacji, • 55 zl. Mirków, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-11-16
FAX-MODEM ACORP zewn., 5600, kabelki, oprogramowa
nie, brak zasilacza, -150 zł. Zielona Góra, tel. 0502/09-83-78 
FAX-MODEM ADLIB zewnętrzny 56 kB, idealny do laptopa, 
ze sterownikami, możliwość wysyłki, • 140 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-56.0608/71-15-75 
FAX-MODEM DIGITECH zewnętrzny, zasilacz + kable. 2400 
kb/s, mało używany, stan idealny, pudełko, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 788-85-58'
FAX-MODEM MICROCOM 56k, Desktop, intemal, stan b. 
dobry, -100 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-00 
FAX-MODEM MICROCON DESC FORTE 56K wewnętrzny,
- 70 zł. Wrocław, tel. 373-66-62.0607/86-29-80 
FAX-MODEM SAGITTA 56 k, pci, na gwarancji do paździer
nika, -120 zł. Wrocław, tel. 780-57-06
FAX-MODEM U.S. ROBOTICS 56 kflash, szyny ISA, drive- 
ry, voice, oprogramowanie, - 75 zł. Wieluń, tel. 043/843-27-60 
FAX-MODEM VIGOR ISDN 128,-usb, zewnętrzny, sterow
niki, - 250 zł. Wrocław, tel. 321-19-06 
FAX-MODEM ZOLTRIX FM-HSP 33.6 PNP fax, voice, dri- 
very, nowe szyny ISA, - 69 zł. Wieluń, tel. 043/843-27-60 
FAX-MODEM ZOLTRIX SAGITTA 56 kbps, PCI. oryginalne 
pudełko, sterowniki, gwarancja 7 miesięcy -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/780-87-56,0501/63-46-38 
FAX-MODEM ZYXEL ISDN Omni.net ta 128, zewnętrzny, 
prawie nie używany, - 250 zł. Legnica, tel. 0600/17-01-74 
FILMY NA PC ogromny wybór, firmowe nośniki, filmy o ja
kości DVD, starsze i nowsze filmy, Hanibal, Granice Wytrzy- 
ałości. Próba Sił, Pokemon, Miss Agent, Supernowa, Podej
rzany Pan tadeusz, Między Piekłem a Niebem, Taxi 2 i inne 
oraz gry, programy, mp3, przy 5 CD wysyłka lub 1 film gratis 
!. 100% satysfakcji. -12 zł/CD. Wrocław, tel. 0503/65-88-99 
FILTR NA MONITOR POLAROID 13-15' nowy. • 100 zł. Wro
cław. tel. 071/368-71-07
GŁOŚNIKI CREATIVE Desktop Theatre dtt2200 (5 satelit +
1 subwoofer), dolby digital, surround, technologia eax, peł
ne oprogramowanie + Sound Blaster Live! 5.1 oraz gra .MDK 
2*. komplet, nowy, na gwarancji, pełna dokumentacja, moż
liwość dowozu, - 780 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/85-35-52 
lub 071/318-24-49 po 21
GŁOŚNIKI SYNTONY 360 W. stan b. dobry. - 90 zł. Wro
cław. tel. 071/345-19-54,0600/53-78-29 
O  GRY I FILMY NA PC nowości, duży wybór, rów

nież programy i muzyka. Realizacja do 24 godzin. 
Cena 10 zł/CD, co piąta sztuka gratis. Możliwa 
wysyłka. Wrocław, tel. 0501/94-95-11 02026791 

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Pantera 2, Pizza 2, 
Worms Party PL, Evil Island PL, D esperados, 
Fallout Tactics, Serious Sam PL, Tropico PL, 
Resurection PL, Sudden Strike, Sheep PL, Sims 
Balanga, Prorally 2001, Windows ME, Office 2000, 
encyklopedie Omnia, Fogra, Mapa Polski i inne 
Realizacja tego sam ego dnia, możliwy dowóz i 
wysyłka. Cena 10 zł/CD, przy zakupie 5 6 0  - 2 
CD gratis. Wrocław, tel. 0501/05-17-65 02027031 

O  GRY I PROGRAMY NA P C : Serious Sam PL, Re
surection PL, Pizza 2 PL, Tropico PL, Europa Uni- 
wersalis, Desperados, Windows ME, Corel 9 PL, 
Office 2000, Adaś i Pirat Barnaba 2, Barbie, Pro
jektantka, encyklopedie: Omnia, Fogra, W szech
świata Realizacja w dniu zamówienia, możliwy 
dowóz i wysyłka. Cena 10 zł/CD, przy zakupie 5 
CD - 2 CD gratis. Wrocław, tel. 0607/74-16-89. 
02027021

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Fallout Tactics PL, 
Serious Sam PL, Evil Island PL, Na Kłopoty Pan
tera, Pizza Connection 2 PL, Pokemon, Gangsters 
2, House o f the Dead, Test Drive 6  PL, Settlers 4 
PL, filmy. Cena 10 zł, przy zakupie 4 CD • 1 CD 
g ra t is .  M ożliwa w y sy łk a . W rocław , te l. 
0501/22-15-71 02026961

O  GRY i PROGRAMY NA PC nowości: Pokemon, 
Gangsters 2, Train Symulator, House of the Dead, 
Fallout Tactics PL, Serious Sam PL, Evil Island 2 
PL, Tropico PL, Resurection PL, Na kłopoty Pan
tera, Drive PL, Office XP, filmy. Cena 10 zł/CD, 
przy zakupie 4 CD -1  CD gratis. Możliwa wysył
ka. Wrocław, tel. 0605/83-21-03 02028951

O  GRY I PROGRAMY NA PC 400 tytułów, dużo no
wości: Pokemon, Train Symulator, Evil Island, Se
rious Sam, Fallout Tactics PL, Na Kłopoty Pante
ra, Pizza Connection 2 PL, Settlers 4 PL Cena 10 . 
zł, przy zakupie 4 CD -1  CD gratis. Możliwa wy
syłka, Wrocław, tel. 0503/71-04-34 02026971 

GRY I PROGRAMY NA PC katalog gratis, bezpłatny dowóz, 
realizacja zamówienia w ciągu 24 godz., przy zakupie 5 płyt 
• 2 gratis, przy zakupie 10 płyt - 5 gratis, -1 5  zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/33-37-38 .
GRY I PROGRAMY NA PC - 10 zł/CD. Legnica, tel. 
0504/85-53-59
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, obec
nie jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis’ przy 
zakupie 10 - 5 gratis, możliwość negocjacji -15  zł. Szklar
ska Poręba, tel. 0603/54-45-76 
GRY I PROGRAMY NA PC .Serious Sam PL", .Tropico PL’. 
.Setlers 4 PL’. .Zeus PL’. .Mech Warior 4’. .Sudden Strice 
PL’. .Anno 1602 PL’, .Evil Island PL’, .Catan PLr, realizacja 
w dniu zamówienia, możliwość dowozu i Wysyłki -10 zł/CD. 
Wrocław, tel. 0607/82-62-86
GRY I PROGRAMY NA PC różne tytuły, przy zakupie 3 CD 
jedna gratis -10 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/75-65-24 
GRY I PROGRAMY NA PC audio, CD, filmy, duży wybór, 
bardzo dobre nośniki, przy 4 CD - 5 gratis, przy 10 CD - 3 
gratis, spis 100% . na gwarancji. • 10 zł/szt. Zgorzelec, tel. 
0504/87-89-51
O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystki nowości, wie

le gier i programów dla dzieci, Dune Emperor B/W 
PL, Fallout PL, Tropico PL, Necrcnomicca, bar
dzo duży wybór filmów na CD, w DIVX, encyklo
pedie , możliwy dowóz, - 10 zł. Wrocław, tel. 
0603/45-15-43 81013171

GRY I PROGRAMY NA PC : Settlers 4 Pl, Ropie. Grouch 
Pl, Tallout, Cossacks, Dracula, Test Drive 6 . Gdld PI, Serio
us Sam, Omnia, Lega Island 2. Sims Balanga, Black & Whi- 
te, Worms World Party, szybka realizacja, cena -1 0  zł/szt. 
Jelenia Góra, tel. 0603/03-01 -75 
GRY I PROGRAMY NA PC : Fallout Tacticks Pl. Erotica Is- 
land, Black & WhitePI, Pizza Conection 2 Pl, Sims Balanga 
Pl, Wormsy Party Pl, PWN 2001, przy zakupie 4 CD -1 gra
tis, dowóz + wysyłka gratis, cena -1 0  zł/szL Wrocław, tel. 
0607/15-26-68
GRY I PROGRAMY NA P C : Tropico Pl, House of Death 2. 
Fallout Tactics Pl, Echekm, Genesis, Oil Tycoon Pl, Pizza 
Connection 2 Pl, Kurka Wodna PI, Lego Friends Pl, LEX 
5/2001, Five Reader 5.0 Pl. Arcon 4.0 PI. PWN 2001, Kuch
nia Polska, również wysyłka, cena 10-11 zł/CD. Wrocław, 
tel. 0606/36-18-40
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości, dużo gier i 
programów dla dzieci, Sudden Striker, Fallout, Tactics PL, 
Tropico PL, Black And Withe PL, Evil Islands PL, Settlers i 
inne także encyklopedie, mp3. duży wybór filmów w Diux, 
możliwy dowóz -10  zł. Wrocław, tel. 0607/05-71-06 
GRY I PROGRAMY NA SONY PLAYSTATION Despe Ra- 
dos, Giant Obywatel, Tabatu, Na Kłopoty Pantera, Tribesz,

SKUR, SPRZEDAŻ, 
ZAMIANA OTI,,M

- KOMPUTERY PC, NOTEBOOKI
- MONITORY, DRUKARKI, AKCESORIA

(071)3482450,0606226994
k o m p u t e r c z e s c i @ p o c z t a . o n e t p l

Black End White, tropico itp. - 9 zł/szt., przy 5 sztukach 2 
gratis. Dzierżoniów, tel. 0504/93-39-60 
O  GRY NA DREAMCAST nowości na bieżąco, szyb

ki termin realizacji zamówienia, możliwość wy
syłki (48 h), kolorowe okładki, plastikowe pudeł
ka, firmowy nośnik, katalog gratis do  zamówie
nia, DC • 20 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/76-04-80 
81013521

GRY NA GAME BOY w cenie 40-80 zł. Wrocław, tel. 
0502/40-10-47
GRY NA PC i programy, filmy, MP3, CD Verbatim. wysyłka - 
10 zł/szt. co 5 CD. gratis... tel.U503/54-78-56,0603/94-56-50 
GRY NA PC oryginalna. CD-ROM, p t .^ ro ta  Baldura - Zło
ta Edycja’, w pudełku, podkładka pod mysz, • 45 zł. Wro
cław, teł. 322-38-52 po godz. 16 
O  GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, no

wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz - 24 h, wysyłka • 48 h), sp is gra
tis, dowóz gratis - 1 5  zł/szt. Jelen ia Góra, tel. 
0603/54-45-76 01031501

GRY NA SEGA DREAMCAST ponad 20 szt. -150 z ł.., tel. 
357-42-96
GRY NA SEGA DREAMCAST Virtua Tenis, Sonic Adventu- 
re, Looney Tunes, Buzz Lightyear, 102 Dalmatyńczyki -15  
zł/CD + Pokemon na PC. Wrocław, tel. 071/373-71-83 
GRY NA SEGA DREAMCAST: lllbleed. Last Blade 2. Con- 
fidental Mission, Kiss Psycho, Circus, Soul Fighter, Spider- 
man, Worms Worid Party. Street Fighter 3. również wysyłka, 
cena - ISf^ęD . Wrocław, tel. 0606/36-18-40 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1 i 2  - wszystkie 

tytuły, w szystkie nowości. Firmowe nośniki. Naj
szybsza realizacja! Na terenie m iasta dowóz gier 
gratis! Wysyłka gratis! Cena 15 zł/CD przy zaku
pie 10 CD - 5 CD gratis! Katalog gratis!. Wrocław, 
tel. 0503/98-67-98 80013001

O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1 i 2 ,1000 pozycji 
na PSX, ponad 130 na PS2. Na życzenie opisy, 
kolorowe okładki! Ekspresowa realizacja! Dowóz 
gier gratis, wysyłka gratis! Cena 15 zł/CD przy 
zakupie 10 CD - 5 CD gratis! Katalog gratis!. Wro
cław, tel. 0605/10-31-79 80013011

O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1 i 2, firmowe no
śniki, ekspresow a realizacja! Cena 12 zł/CD, przy 
zakupie 5 CD - 2 CD gratis, przy 1 0 - 5  gratis. 
Dowóz gier gratis, ekspresow a wysyłka gratis! 
Katalog, opisy, kolorowe okładki - gratis!. Wro
cław, tel. 0503/95-52-88 80013021 

GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, moż
liwość wysyłki • 15 zł. Jawor, tel. 0607/82-34-20 
GRY NA SONY PLAYSTATION - 15 zł/CD. Legnica, tel. 
0600/17-35-92
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, katalog gra
tis, przy zakupie 10 szt. - 5 szt. gratis. 5 szt. - 2 szt. gratis, 
wysyłka, -15  zł. Legnica, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości -16 zl, 
4 gry - 5 gratis, przerabianie PS One, bez loadera, dowóz, 
do klienta gratis. Legnica, tel. 076/856-^)4-68
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POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE

CAŁODOBOWO
tel. 368-11 -11, 0-604 562 170

GRY NA SONY PLAYSTATION oraz filmy na PC. duży wy
bór, przy zakupie 4 - 2 gratis, przy zakupie 6  - 3 gratis (Metal 
Sług X, C-12, Fear Efect 2, Donald Ouck, Alladin, Król Lew, 
Bugs Bunny 1.2, inne, cena 13 zł. Legnica, tel. 0608/51-42-63 
GRY NA SONY PLAYSTATION - 13 zł/szt. Legnica, tel. 
0607/11-22-81
GRY NA SONY PLAYSTATION PC, muzyka, filmy, wysyłka, 
nowości • 10 zł/szt., upusty. Lubsko, tel. 0608/34-17-08 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, Alone in the Dark 
4, Mat Hoffman Pro BMX, Digimon 2, C-12, Fear Effect II, 
Rainbow Six II i wiele innych, 5 szt. 2 gratis, 10 szt. 5 gratis 
-10. zł, 100% pewności, najlepsze nośniki, 24 godz. realiza
cja. Piechowice, tel. 0607/22-71-03 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
obecnie jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, 
przy zakupie 10 płyt - 5 płyt gratis, możliwość negocjacji • 15 
zł. Szklarska Poręba, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko, pełne i 
sprawdzone wersje, firmowy nośnik, każda gra w plastiko
wym pudełku,'przy zakupie 5 CD -1 gratis, na życzenie ko
lorowa okładka, wysyłka lub dowóz, szybka realizacja - 1 0  
zł/szL Trzebnica, tel. 0608/26-48-87 
GRY NA SONY PLAYSTATION możliwa wysyłka, -10 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-48-29 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, duży wybór, kata
log gratis, możliwość wysyłki, - 15 zł/CD. Wrocław, tel!” 
0501/82-08-74 .
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, wy
syłka, katalog gratis, -11 zł/CD. Wrocław, tel. 0607/12-53-42 
GRY NA SONY PLAYSTATION oryginalne. 10 szt. • 40 zł/szt,
- 400 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości na bieżąco, firmo
we nośniki, wszystkie płyty w pudełkach, sprawdzone, szyb
ka realizacja -11 zł/szL, możliwa wysyłka lub dowóz. Wro
cław, tel. 0601/06-11-14
GRY NA SONY PLAYSTATION II, • 25 zł. Wrocław, tel. 
0603/28-88-39
O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1200 ty

tułów, nowości na bieżąco, szybki termin reali
zacji zamówienia, możliwość wysyłki (48 h), ko
lorowe okładki, plastikowe pudełka, firmowy no
śnik, katalog gratis do zamówienia, akcesoria do 
PSX, Ps 2, PSX-15 zł/szt., PS2-20 z ł/s z t Wrocław, 
tel. 0605/76-04-80 81013531

O  GRY NA SONY PLAYSTATION w szystkie tytuły, 
nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz - 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. - 5 gratis, przy 5 szt. - 2 gratis, sp is  gratis, 
dow óz g ra t is  - 15 z ł/sz t. J e le n ia  G óra, tel. 
0603/54-45-76 01028171

O  GRY I PROGRAMY NA PC w szystkie tytuły, no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. - 5 gratis, przy 5 s z t  • 2 gratis, sp is  gratis, 
dow óz g ra t is  - 1 5  z ł/sz t. J e le n ia  G óra, te l. 
0603/54-45-76 91000331 [P7978]]]

O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21DREAMCAST 
pełne i spraw dzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), kolorowa okładka i katalog gratis. 
PSX -1 5  zł, PS2 - 1 5  zł, DC -1 5  zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02027091

KARTA GRAFIKI AGP 8 MB RAM. - 70 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
KARTA GRAFIKI sterowniki, agp, - 60 zł. Wrocław, tel. 
347-65-23
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO RUSH 6 mb. • 100 zł. 
Wrocław, tel. 327-43-11
KARTA GRAFIKI ATI 3D CHARGER AGP 4MB + 4 gry gra
tis, -110 zł. Wrocław, tel. 0608/04-25-85 
KARTA GRAFIKI ATI RADEON 32 mb ddr ram. box, dodat
kowe chłodzenie, gwarancja, • 600 zł. Wrocław, tel. 
0606/10-31-44
KARTA GRAFIKI ATI RADEON 32 MB RAM AGP, wyjście 
TV-OUT, sterowniki, na gwarancji, • 520 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-18-78
KARTA GRAFIKI INTEL 740 8 mb, akceleracja 3d, - 80 zł. 
WrocłaW, tel. 354-36-55
KARTA GRAFIKI RIVA128 ZX 8 MB AGP + sterowniki • 80 
zł. Domaszków, tel. 074/813-22-76,0607/19-63-65 
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 4 32 MB RAM, AGP. wbudo
wany akcelerator, wyjście TV, na gwarancji, -160 zł. Legni
ca, tel. 076/855-30-56
KARTA INTERCOM działa w Polsce, • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/372-99-56
KARTA MUZYCZNA, -10  zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
KARTA MUZYCZNA AOUND BUSTER AWE 64 oryginal
ny Creative, ISA, sprzętowa regulacja bass, treble oraz efektu 
3D. mało używana, stan idealny, możliwość sprawdzenia i 
montażu, gwarancja, - 98 zł. Wrocław, tel.. 0503/73-18-47 
KARTA MUZYCZNA CRYSTAL 3D Fuli 16 bit - 40 zł. Wro
cław, tel. 071/787-35-19,0603/48-51-93 
KARTA MUZYCZNA GRAVIS ULTRA SOUND sterowniki, 
CD-ROM, instrukcja, - 50 zł. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79. 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER AWE 64 oryginal
ny Creative, ISA, sprzętowa regulacja Bass, Treble oraz efekt 
3D, mało używana, stan idealny, możliwość sprawdzenia i 
montażu, gwarancja, - 98 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER AWE 64 sterowni
ki, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/373-37-80 
KARTA MUZYCZNA YAMAHA pci + sterowniki, - 40 zł. Wro
cław, tel. 0602/47-58-02
KARTA SIECIOWA PCI COMBO 10/100 Mbit, - 30 zł.1 Wro
cław, tel. 071/363-21-58 po godz. 18,0503/93-19-31 
KARTA SIECIOWA 3COM, -100 zł lub zamienię na dysk 
twardy. Wrocław, tel. 071/321-52-77 
KARTA SIECIOWA D-LINK PCMCIA 100/10 mb fast ether
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net (1 szt.) i Micronet (1 szt.), możliwość wysłania pocztą, - 
300 zł. Zielona Góra, tej. 0502/66-65-78 
KARTA SIECIOWA XIRCOM ETHERNET PCMCIA 10/100, 
z modemem 56k, • 410 zł. Wrocław, tel. 0604/30-59-84 
KARTA TV aktywacja, - 80 zł. Głogów, tel. 0607/81-65-63 
KARTA TV stereo, pilot, teletext, radio, - 210 zł. Kamieniec, 
tel. 0601/75-53-04
KARTA TVAVER MEDIA TV PHONE, 1998 r. w/VCR, pilot, 
txt, radio, stereo, instrukcja, gwarancja, pudełko, można pod
łączyć kamerę, dekoduje C+, HBO, RAI,, inne, możliwość 
podłączenia, - 390 zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
KARTY IO ISA 2 x IDE, 1 x FDD, - 8  zł. Wrocław, tel. 
071/351-53-68,0604/71-39-48 
KIEROWNICA DO PC z pedałami, drążkiem na symulatory, 
z pedałami, dodatkowo 4 gry, stan dobry, możl. wysyłki, - 
139 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56 .
KIEROWNICA DO PC z pedałami, nowa -120 zł. Kamieniec 
Wr., tel. 071/318-58-45
KIESZEŃ NA TWARDY DYSK typu Adax, • 29 zł. Wrocław, 
tel. 0503/73-18-47
KIESZEŃ NA TWARDY DYSK typu Adax i Optimus. - 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-21-58 po godz. 18,0503/93-19-31 
KLAWIATURA DO PC z myszą, bezprzewodowa, sterowa
nie radiowe, scroll, nowa, na gwarancji, • 120 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB RAM, HDD, FDD, mysz, 
dżojstik, gry, oprogramowanie, monitor kolorowy Commo- 
dore, zasilacz, literatura, dyskietki, - 350 zł. Bukowina Bo
brzańska, tel. 068/360-6.9-54
KOMPUTER AMIGA 1200 10 MB RAM, HDD 210 MB, CD 
ROM, sampler, FG 24, monitor mulłisynchroniczny, akceso
ria, cena 850 zł lub zamienię na telewizor Sony 29’. Świdni
ca, tel. 0603/84-02-15
KOMPUTER AMIGA 4000 obudowa big tower MAX, 2 MB 
RAM + 24 MB Fast. FDH 1.76 MB, 3 X FDD 880 KB. CD-ROM 
x50, HDD 120 MB + 180 MB, karta Turbo Cyber Stomm KII 
40/50 MHz, karta video Retina 4 MB, karta montażowa vi- 
deo V Lab, karta muzyczna Toccata, samplery, dżojstik, mysz 
klawiatura, kable, płyty CD-ROM, dyski, cena - 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/329-28-69
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB. mysz, dżojstik, dyskietki,
możliwośą dokupienia monitora, • 130 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-69-24,0603/28-82-59
KOMPUTER AMIGA CD 32 10MB RAm, koprocesor, HDD,
monitor kolorowy, płyty CD, - 800 zł. Legnica, tel.
076/852-27-57
KOMPUTER COMMODORE C-64 klawiatura, stacja dysków, 
2 magnetofony, 3 dżojstiki, okablowanie, 80 dyskietek, 15 
kaset, 2 kartridże, opisy gier, • 80 zł. Lubin, tel. 076/849-70-13 
KOMPUTER PC z monitorem, nowy lub używany - od 399 z. 
Wrocław, tel. 071/785-09-33
KOMPUTER PC 386 HDD 80 MB, 4 MB RAM -100 zł. Lu
bań, tel. 075/722-54-41
KOMPUTER PC 386DX/40 HDD 121 MB, FDD 1.44 MB, 
CD-ROM 12 Speed, monitor mono, drukarka igłowa Epson 
FX1050, klawiatura, mysz, podkładka, kable, Windows, ide
alny zestaw do fakturowania, komputeropisania i prostych 
gier, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KOMPUTER PC 486DX/40 kpi. - 350 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/481-75-84
KOMPUTER PC 486DX/80 12 MB RAM. HDD 250 MB, 
CD-ROM, klawiatura, mysz, karta graf., karta muzyczna, mo
nitor 14", WIN 95, - 200 zł lub zamienię na Pentium, z dopła
tą. Wrocław; tel. 071/354-09-25 
KOMPUTER PC 486DX2 8 mb ram, hdd 340 mb, cd-rom 
8x. grafika 1 mb svga, dźwięk 16 bit, 2x fdd, obudowa mini 
tower, monitor 14" czarno-biały, klawiatura, mysz, Wm 95, 
Office, gry - 300 zł lub zamienię na Fiata 126p, Zastawę lub 
inny osobowy. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KOMPUTER PC 486DX2 INTEL RAM 16 MB, PS 2, HDD 
275 MB. Win 95. Office 97. gry, FDD 1,44 MB. CD-ROM x4, 
obudowa Big Tower, płyta główna PCI, stan idealny, klawia
tura, mysz, podkadka, idealny do nauki fakturowania, - 230 
zł. Lubin, tel. 0608/43-32-54
KOMPUTER PC 486DX2/50 SIEMENS matryca 11* TFT, 
HDD 800 MB, 20 MB RAM, FDD, karta muzyczna, port pod
czerwieni, PCMCIA, stan idealny, na gwarancji, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC 486DX2/66 20 MB RAM. HDD 220 MB. FDD
1.44 MB, karta muzyczna 16-bit, obudowa mini tower, karta 
graf. SVGA 2 MB, -160 zł. Lubin, tel. 0603/48-42-46 
KOMPUTER PC 486DX2/66 INTEL RAM 16 MB, PS 2, HDD 
275 MB, Win 95, Office 97, 97 gier, FDD 1,44 MB, karta 
grafiki 24 bity, klawiatura, stan idealny, do nauki lub fakturo
wania, - 200 zł. Lubin, tel. 0608/43-32-54 
KOMPUTER PC 486DX4 HDD 200 MB, RAM 8 MB, 
CD-ROM, FDD 1.44, klawiatura, mysz. Win 95. MS Office 
97, proste gry - 230 zł, monitor kol. 14' -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-81^25,0608/35-90-43
KOMPUTER PC 486DX4/100 8  MB RAM. HDD 125 MB, FDD
1.44 MB; karta muzyczna 16-bit, obudowa mini tower, karta 
graf. SVGA, -150 zł. Lubin. tel. 0603/48-42-46 
KOMPUTER PC 486SX 33 MHz. 4 MB RAM. HDD 640 MB, 
FDD, SVGA, karta grafiki, obudowa mini tower, sprawny, bez 
monitora, - 120 zł. Wrocław, tel. 071/355-36-24, 
0501/97-68-86
KOMPUTER PC 486SX/40 8 MB RAM, HDD 82 MB, FDD, 
CD-ROM, karta graficzna, karta muzyczna, klawiatura, mysz, 
-140 zL Wrocław, tel. 071/787-49-50 
KOMPUTER PC PENTIUM AMD K6-3 32 MB RAM, HDD 3 
GB, CD-ROM x32, FDD 1.44 MB, karta grafiki 8  MB, karta 
muzyczna, -1.100 z ł.., tel. 0605/29-90-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 850 MB. monitor 14', 
kolor, - 600 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-37-33. 
0603/51-70-38
KOMPUTER PC PENTIUM 100 Hewlett-Packard, 16 mb ram, 
hdd 1 gb, svga 1 mb, cd-rom 8x, fdd 1.44 mb, karta dźwię
kowa Gravis.Ultrasound, karta sieciowa 10 mb/s, mysz! kla
wiatura - 500 zł, monitor mono 14" Ir - 70 zł. Jawor, tel. 
0600/89-25-78
KOMPUTER PC PENTIUM 100 4NTEL 16 MB RAM, HDD
1,3 GB, FDD, CD-ROM, karta muzyczna 16 bit, głośniki, obu
dowa mini tower, klawiatura, mysz, monitor 14", kol, - 550 zł 
, drukarka - dopł. 70 zł. Wrocław, tel. 071/384-90-05 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL 32 MB RAM, 1.3 G^ 
HDD, karta grafiki S3 4 MB, karta dźwiękowa Sound Bla- 
ster. monitor kolorowy SVGA14" LR, kompl., razem lub osob
no, - 500 zł. Wrocław, tel.- 071/355-45-66 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 2.1 GB, monitor 14 
cali, karta dźwiękowa, karta grafiki SVGA, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0609/47-55-17
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 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 8 MB RAM, CD-ROM x8 , 
karta graficzna i muzyczna, klawiatura, WIN 98, myszka, 
uszkodzony dysk twardy, 3 DFX Voodoo, bez monitora, - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-35 po godz. 17, 
0608/89-49-24
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDd 1.6 GB, 
karta graficzna 1 MB PCI, monitor kolorowy 14", drukarka 
HP atramentowa, kolorowa, skaner płaski kolorowy, 
CD»ROM, możliwość wmontowania kart muzycznej i mode
mu, - 850 zł. Złotoryja, tej. 076/878-41-56,0608/71-15-75 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 32 MB RAM, HDD 1,28 GB, 
grafika Alliance 3D 2 MB PCI, karta muzyczna 3D Fuli, obu
dowa MT, klawiatura Win 95, mysz, stan idealny, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-35-19,0603/48-51-93 
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 mb ram, hdd 1.2 gb, svga 
2 mb, cd-rom 8x, fdd 1.44 mb, Sound Blaster Vibra 16c,

modem 33.6 k, klawiatura, mysz - 570 zł, monitor mono 14" 
Ir • 70 zł. Jawor, tel. 0600/89-25-78 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
monitor kolorowy, CD-ROM, mysz, klawiatura, - 700 zł. Lu
tynia, tel. 071/317-12-63
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, 2 dyski twarde 
(500 MB, 1.5 GB), szuflada na dysk, karta graficzna ATI Rage 
II 4 MB 3D, karta muzyczna Viva 16 bit, CD-ROM (24x), 
FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, bogaty zestaw programów 
i gier -.850 zł, z monitorem GoldStar 15" - 1.250 zł. Siekier
czyn. tel. 075/724-42-26
KOMPUTER PC PENTIUM 133 24 MB RAM. HDD 808 MB, 
karta muzyczną karta grafiki 2 MB, głośniki, mysz, klawia
tura, monitor kolorowy Fuji 15" cyfrowy oraz komputer PC 
486 na części, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-70-35 po g. 
20, p. Grześka
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 2.1 GB. 
FDD, CD-ROM, monitor, gwarancja, • 590 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63.0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
CD-ROM, karta grafiki S3 PCI, karta muzyczna 16 bit, obu
dowa mini tower AT, klawiatura, mysz, - 430 zł. Wrocław, teł. 
0501/15-18-78
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD, CD-ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14", 
kolorowy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 690 zł. Wro
cław. teł. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 mb ram. hdd 1.2 gb, svga 
4 mb, cd-rom 18x, fdd 1.44 i 1.2 mb, karta dźwiękowa Me- 
diaforte 801, modem 56 k, karta sieciowa 3Com Etherlink 
III, klawiatura, mysz • 660 zł, monitor mono 14" Ir - 70 zł. 
Jawor. tel. 0600/89-25-78
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD-ROM x40, obudowa MT, FDD, monitor kolorowy, Win
dows 98 PI, - 790 zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 — 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
karta muzyczna, karta grafiki PCI 2 MB, CD ROM x 4, kla
wiatura, mysz, - 700 zł lub zamiana. Jasień, woj. zielonogór
skie, tel. 0608/34-17-08
KOMPUTER PC PENTIUM 166 kpi. • 550 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/481-75-84
KOMPUTER PC PENTIUM 166 64 MB RAM, HDD 4.2 GB, 
CD-ROM x40, karta grafiki 2 MB, klawiatura, mysz, monitor 
kolorowy, cyfrowy 17", Windows 98, -1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/322-24-58 po godz. 18
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX IBM Aptiva, monitor 
14", kolor, - 1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-37-33, 
0603/51-70-38
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX stan dobry, bogate 
oprogramowanie, głośniki, - 2.500 zł. Borów k. Strzelina, tel. 
0602/84-46-79 "
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX OPTIMUS 32 MB 
RAM, HDD 1.6 GB, karta grafiki S3.Trio 2 MB, karta mu
zyczna Sound Blaster, CD-ROM x24, stacja dysków, klawia-

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 - 4 3 00 ,-
•  Notebook HP - P133, 32MB RAM, 2.1GB, CD 10x, 12.1 TFT color -1999,-
» Notebook Compaq - PII-333,128MB RAM, 5.5GB HD, CD 20x, 12.3 TFT color - 3155,-
•  Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- W W W . 3 I T i p r 6 . p l
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tura, mysz, oprogramowanie, - 650 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-42-46
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, CD ROM 
x24, HDD 1,2 GB, karta grafiki S3 1 MB, karta muzyczna 
Sound Blaster, duże głośniki Sundio, monitor Optiv 14" kolo
rowy, klawiatura, mysz, WIN 98, - 1.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/315-42-13
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 48 MB RAM, HDD 1,7. 
GB, CD-ROM x 40, 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 FDD, HDD 10 GB. 
CD-ROMx32,40 MB RAM, stacja na dyskietki 250 MB, kar
ta sieciowa, monitor Samsung: cyfrowy, 15", drukarka Hew
lett-Packard, - 5.500 żł. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX RAM 50 MB, HDD 
800 MB, CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki VooDoo 
Rush 3dfx 6 MB (monitor 15" w opcji), - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/33^-20-99,0602/33-74-81 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX matryca 12.1" TFT, 
HDD 2.1 GB, 40 MB RAM, FDD, CD-ROM, bateria litowo-jo
nowa, zasilacz, gwarancja, - 2.290 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.6 
GB, CD-ROM x32, SVGA S3 2 MB + VOODOO 2 12 MB, - 
750 zł. Nowa Ruda. woj. wałbrzyskie, teł. 0607/11-48-59 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, karta grafiki SVGA, CD-ROM x52, drukarka 
Lexmark, monitor 15", -1.250 zł. Oćhla, woj. zielonogórskie, 
tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX RAM 64 MB DIMM 
BX, 512 kB Cache, 2 x USB, HDD 1,36 MB, CD-ROM x40, 
S3 Virge 4 MB, Voodoo 4 MB, Sound Blaster, mini AT, moni
tor 14" kolor, Windows, MP3, stan b. dobry, transport, -1.200 
zł. Walim. tel. 0604/66-27-32 po godz. 16 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 2 GB, SVGA 2 
MB, CD-ROM, mini tower; RAM 32 MB, FDD 1.44, bez mo
nitora, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/71-88-38 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 
GB, FDD, CD-ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, 
obudowa midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatu
ra, mysz, pad, na gwarancji, -  850 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX Intel, 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta grafiki S# SVGA, 
karta muzyczna zgodna z SB-16, obudowa midi ATX, Win
dows, MS Office, - 830 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 MB RAM, 3,2 GB 
HDD, CD-ROM, k. grafiki S3 Virge, akcelerator 3DFX Vo- 
odoo, k. muzyczna, monitor 15" cyfrowy, klawiatura, mysz, 
Win 98, gry i programy, stan b: dobry -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM 75 500 MB;, CD-ROM, 16 MB 
RAM, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, FDD 1.44, klawia
tura, mysz, monitor kolorowy 14", Win 95, MS Office 97, gry, 
- 430 zł. Wrocław, tel. 071/350-81-25,0608/35-90-43 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 SIEMENS, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-58-22,0607/11-43-85 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 16 MB RAM, HDD 1.7 GB. 
CD-ROM x8 , karta grafiki, karta muzyczna, mysz kolorowy, 
klawiatura, mysz, oprogramowanie, - 490 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 071/318-45-89
KOMPUTER PC PENTIUM 90 IBM niekompletny (bez HDD, 
FDDj"pamięci RAM), -140 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 16 MB RAM. CD-ROM, HDD
1,1 GB SCSI. FDD 1.44 MB, karta grafiki SVGA, obudowa 
MT, Windows, MS Office, idealny do biura, - 430 zł. Wro
cław, tel. 071/368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 64 MB RAM, CD-ROM 
x48, HDD 1.6 GB, karta grafiki 8 MB, karta muzyczna, FDD,

obudowa ATX, mysz, klawiaturą; - 750 zł. Legnica, tel. 
0503/87-12-75
KOMPUTER PC PENTIUM II.23$ 32 MB RAM, HDD 2,5 
GB, CD-ROM x24, ATI RAGE HŚ4 MB + DVD, Yamaha 3D, 
płyta główna i obudowa ATX, sterowniki, podręcznik, orygi
nalne części, nie składak, - 900 Zł. Nysa, tel. 077/433-43-24 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 ADAX ALFA CELERON 
300 A monitor 20", -1.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-37-33, 
0 60 3 /5 7  0-38
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON INTEL HDD 2 
GB, karta grafiki ATI Rage Pro, W MB RAM, karta muzycz
na Yamaha, CD-ROM x32, monitor Belinea 15", klawiatura, 
mysz, możliwość dowozu, - 1400 zł. Bolesławiec, tel. 
0609/47-76-33
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 5via77 socket 7 at/abc, 
procesor AMD K6-2, 64 mb ram dimm 100, karta graf. S3 
Trio pci, akcelerator Voodoo 2, cd-rom x16, karta dźwięko
wa SB 16, Win 95, - 950 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-07 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MŚ RAM, HDD 8.4 
GB, karta muzyczna 3D, karta grafiki S3 Savage 4 8 MB, 
CD-ROM x48, głośniki, klawiatura, mysz, monitor Philips 15", 
skaner Scan Magie 2000, - 1.100 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-11-77,0502/84-55-45 "
KOMPUTER PC PENTIUM II300 INTEL 128 MB RAM, HDD
6.5 GB, karta grafiki Voodoo II, DVD, dekoder DVD Nitro, 
karta muzyki Sound Blaster 64, płyta ATX, modem Zoltrix, 
karta sieciowa, FDD, ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfro
wy CTX 15", - 1.790 zł. Kożuchów, tel. 0604/99-32-43 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, karta grafiki 4 MB, karta muzyczna, obudowa 
mini tower ATX - 650 zł, klawiatura, mysz, głośniki, monitor 
14", CD-ROM 36x - 370 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 2.5 GB, VGA 4 MB, CD-ROM x40, karta muzyczna, 
FDD, obudowa, - 750 zł. Lubin, tel. 076/847-5$'-27 po 
godz. 19
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 płyta główna Giga Byte, 
98 MB RAM, HDD 4.3 GB, karta graficzna S3 Trio 3D, karta 
muzyczna Yamaha, klawiatura, mysz, obudowa ATX, 
CD-ROM x36, skaner Mustec, - 1.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-41-92
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON A 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, karta graficzna S3 Savage 4 32 
MB AGP, CD ROM x32, modem Robotics sprzętowy, obudo
wa AT midi, klawiatura, mysz, gry/programy + monitor Beli
nea 15" - 300 zł, -1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-18-72 
KOMPUTER PC PENTIUM II300AMD 32 MB RAM. 4,3 GB 
HDD,. CD-ROM x 36. k. grafiki Ati rage 3 D AGP, k. mu
zyczna, tuner TV, obudowa MT, monitor 15" cyfrowy, klawia
tura, mysz, gry i programy, stan b. dobry - 1.300 zł: Wro
cław, tel. 071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM II300 INTEL karta grafiki SVGA, 
Riva 128 ZX 8  MB ♦ int. SB 64/128 PCI. FDD 1.44 MB. brak. 
pamięci RAM i HDD, obudowa midi tower, - 510 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-47-58
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 32 MB RAM, HDD 2,5, 
CDx48, Voodoo 6 MB, SB 128, modem Motorola, monitor 
cyfrowy 14", kompletny, dużo gier, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/352-42-13
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON A RAM 96 MB, 
HDD 2,1 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Strio 3D 4MB AGP, 
karta muzyczna SB64, klawiatura, mysz, FDD, obudowa AT,
-1.050 zł. Wrocław, tel. 060.1/75*76-23 .
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 8.4 
GB, CD-ROM x48, FDD, karta grafiki Riva AGP, karta mu
zyczna, monitor cyfrowy 15", klawiatura, mysz, na gwaran
cji, stan idealny, - 1.220 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99, 
0502/83-58-51
KOMPUTER PC PENTIUM II300 M2 IBM 32 MB RAM, HDD
3.2 GB, FDD, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta mu
zyczna, obudowa midi ATX, monitor 14",. SVGA, kolorowy, 
klawiatura/mysz, pad, na gwarancji, - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD K6-2 96 MB RAM, 
HDD 20.1 GB Seagate Barracuda II, gwarancja, FDD 1.44 
MB, CD-ROM x22, modem zewn., akcelerator 3Dfx Voodoo 
12 MB, aktywne głośniki, karta grafiki S3 Virge 2 MB, karta 
muzyczna Sound Blaster, monitor SVGA 15" Belinea, kla
wiatura ergonomiczna, - 1.589 zł: Wrocław, tel. 
071/785-67-79
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, CD-ROM x24, karta graficzna 4 MB, karta 
dźwiękowa, FDD 1.44 MB, obudowa midi tower - 880 zł, 
monitor kolorowy 14", cena -120 zl, - 1.000 zł. Lubin, tel. 
0605/94-26-31
KOMPUTER PC. PENTIUM II 333 64 MB RAM, HDD 17.5 
GB, na gwarancji 3 lata, CD-ROM x24, AWE 64, głośniki, 
monitor cyfrowy NEC 21". - 2.500 zł lub zamienię na notebo
oka, ew. z dopłatą. Lubin, tel. 076/842-30-68 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
karta grafiki ATI, RAGE 4 MB, HDD 4,3 GB, CD 32, karta 
muzyczna, monitor kolorowy 14", - 1.300 zł. Nysa, tel. 
077/448-27-53
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, 
karta muzyczna, monitor kolorowy 15", gwarancja, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/357-93-64 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 Optimus, 64 mb dimm, 
hdd 4.3 gb, obudowa mini tower, cd-rom 40x LG, fdd, karta 
graficzna RivaTNT, karta muzyczna SB 128 pci, klawiatura, 
mysz, głośniki, monitor 14" kolor, - 1.400 zł. Legnica, tel." 
076/721-84-56 |
KOMPUTER PC PENTIUM II350 RAM 128 MB, HDD, FDD, 
CD-ROM, monitor 15" digital, drukarka HP 560 C, goŚniki, 
mysz, klawiatura,'-1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24, 
0603/28-82-59
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 64 MB RAM. 
HDD 3.2 GB, SVGA 8 MB AGP. CD-ROM x32, karta mu
zyczna, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-36-08 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 AMD 64 MB RAM, HDD
6.4 GB, FDD, CD-ROM x44, karta muzyczna 16 bit, karta 
grafiki 8 MB AGP, fax-modem Motorola, głośniki, monitor 
kolorowy 15". cyfrowy, drukarka Lexmark, - 2.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/645-61-31
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON-96 MB RAM, 
CD-ROM x48, monitor cyfrowy 15", - 1.700 zł. Głuchołazy, 
tel. 077/439-06-66,0606/36-33-39 .
KOMPUTER PC PENTIUM II400 98 MB RAM, DVD-ROM, 
HDD 20 GB, karta grafiki Elsa Razar III 32 MB, FDD, karta 
muzyczna, mysz, klawiatura, obudowa ATX, - 1.250 zł. Le
gnica, tel. 0503/87-12-75
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-4 mini tower, FDD. 
HDD 2 GB, CD-ROM, 24 MB RAM, monitor 14", karta dźwię
kowa, modem - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/795-69-23 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 materyca 14" TFT, HDD 6 
GB, 64 MB RAM, CD-ROM, FDD, na gwarancji, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63.0501/15-50-90

KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM,
HDD 2,1 GB, CD-ROM x 52 LG, karta grafiki Savage 3D 8 
MB, karta muzyczna, monitor Siemens 14", FDD 1,44, -1.250 
zł. Wrocław, tel. 071/322-56-41 po godz. 15 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON gwarancja, so
und AT, 64 MB RAM, Seagate 8.4 GB, 144 MB, Riva TNT-2 
VANTA, Forte Media PCI, TEAC CD W54E, 4 x 4 x 32, ATX, 
monitor 15", gry, programy, -1.650 zł. Goczałków, gm. Strze
gom, tel. 074/855-95-78
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON 64 MB RAM.
HDD 13.0 GB, płyta gł. Lucky Star + Sound, CD-ROM x40,
Voo Doo 2000, kieszeń na dodatkowy HDD, Win 98 z licen
cja, monitor Philips 15", klawiatura, mysz, głośniki, słuchaw
ki, mikrofon, karta sieciowa, • 1.750 zł. Wrocław, tel. 
071/362-24-59
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON 64 MB RAM.
FDD, HDD 4.3 GB. CD-ROM x32 LG, SVGA 8 MB. wyjście 
TV. obudowa big tower, -1.100 zł lub zamienię na notebo
oka Pentium, bez dopłat. Wrocław, tel. 071/322-93-42 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON karta sieciowa 
Adax Alfa SLIM, płyta Intel 810, z 4 MB RAM grafiki, karta 
muzyczna Yamaha, 4 kanały, HDD 13 GB, DVD Samsung 
8/32, 128 MB RAM, modem, - 1.550 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-74-18
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON karta grafiki 
RIVA TNT-2 64MB. CD-ROM x50, modem, kontroler HDD. 
karta muzyczna 32-bitowa, ATX, monitor 15". kable. -1.500 
zł. Wrocław, tel. 372-89-12
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON HDD 3.2 GB,
64 MB RAM, CD-ROM x44, FDD 1.44 MB, karta grafiki 8 
MB AGP ATI, karta muzyczna, obudowa AT, klawiatura, mysz,
• 950 z ł , z monitorem 14", cena - 1020 zł lub zamienię na 
samochód. Wrocław, tel. 071/351-53-68,0604/71-39-48 
KOMPUTER PC PENTIUM II500128 MB RAM, HDD 1 GB,
HDD 20 GB, CD-ROM x50, Riva TNT 32 MB, karta muzycz
na Yamaha XG-50128 bit, obudowa midi tower ATX, drukar
ka Lexmark, monitor 15", klawiatura, mysz, głośniki, progra
my, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-15-19 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 128 MB RAM, HDD 8.4 
GB, karta grafiki Riva2 Nvidia 16M, ATX, monitor cyfrowy 
15" Philips, CD-ROM x40, atrakcyjny wygląd, na gwarancji,
- 1.990 zł (możliwość wyst. faktury VAT). Lutynia k. Wrocła
wia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON CD-ROM x40, ,  
karta Riva TNT02 32 MB, karta muzyczna Sound Blaster 
Live 1024, 64 MB RAM, głośniki, monitor 15", klawiatura, 
mysz + podkładka, 8 gier + programy, - 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/333^96-65
KOMPUTER PC PENTIUM II 633 CELERON 2 obudowa 
Adax Flex (żółty i fioletowy), dysk 10 GB, bez monitora, -
1.600 zł. Wrocław, teł. 0601/70-34-29 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 (1 GHz) Athlon. 128 MB 
RAM PC 133,20 GB DMA 100, Geforce 2 MX - 32 MB. CD 
52xLG, modem Pentagram Diablo, muzyka, mysz, klawiatu
ra, gwarancja, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
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. Legni
ca. tel. 076/862-79-48.0503/82-36-03 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 HDD 10.2 GB. 3Dfx Vo- 
odoo III 2000 16 MB, karta muzyczna Sound Blaster Live, 
modem, klawiatura, mysz, głośniki, obudowa ATX, • 2.350 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -75-̂ 89 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 CELERON 128 MB RAM,
HDD 17 GB, Sound Blaster Live, Geforce IIMX 32 MB, na- 4 . 
grywarka HP x8x4x32, DVD Hitachi, CD-ROM Pioneer x36, v  
monitor cyfrowy CTX15". kierownica logie 3 + pedały, 3 dżoj
stiki, analogowy Dexxa, 90 płyt CD, obudowa midi tower ATX, 
klawiatura. - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/327-80-56 
KOMPUTER PC PENTIUM III 550 INTEL 128 RAM, 13 GB 
HDD, 32 MB ATI, karta grafiki, CD-ROM x48, karta dźwięko
wa, karta telewizyjna, stan idealny, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 

.071/355-45-66,0605/15-20-67 
KOMPUTER PC PENTIUM III 566128 MB RAM, płyta głów
na Intel 810 ATX, FDD 1.44 MB, karta graficzna i810 AGP,
HDD 8.4 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna AC97-3D, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, nowy na gwarancji -1.150 
zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 AMD DURON karta gra
fiki Riva TNT II 32 MB, 128 MB RAM, HDD 15 GB, ?200 
obrotów, nagrywarka CD, monitor CTX 15", komputer na 
gwarancji, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/789-50-86 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 Via Cyrix Ul, MB Asus 
P2B, 64 MB RAM. HDD 6.4.GB, CD-ROM x48, karta graf.
S3 4 MB AGP, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa, 
klawiatura, mysz, głośniki, -1.250 zł. Wrocław, tel. 328-24-51 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.480 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 600128 MB RAM, płyta głów
na Gigabte ATX, FDD 1.44 MB, HDD 20 GB Seagate (7200 
obr.), CD-ROM x48, karta SVGA Riva TNT-2 32 MB AGP. 
karta muzyczna Yamaha 128 PCI, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz, głośniki Creative, nowy, 2 lata gwarancji, - 
1.899 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON płyta główna 
Intel 440 BX, RAM 64 MB, HDD IBM 20 GB, karta grafiki 
Riva TNT II 32 MB, monitor 17" Likom pl. 0,25, mysz. kia- 
wiatura, głośniki 230 V, na gwarancji, - 3.000 zł. Kłodzko, ..*£■ 
tel. 074/867:52-50
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 (128) MB 
RAM, HDD 10,2 GB (20/30) GB, CD ROM x 50, karta grafiki 
8 (16/32) MB, AGP, karta muzyczna, FDD 1,44 MB, klawia
tura, mysz, obudowa midi ATX, gwarancja, ew..monitor, -
1.250 zł. Oława, tel. 0605/27-64-42 
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM. 
karta grafiki Intel 810, FDD 1.44 MB, CD-ROM x48, karta 
muzyczna + głośniki 180 W, obudowa ATX, klawiatura, mysz, 
fax-modem,56k V.90, monitor cyfrowy 15", oprogramowa
nie, gry, muzyka, stan b. dobry, -- 1.480 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 zł. 
Wrocław, tel. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 Via, HDD 20 GB. 64 MB 
RAM DIMM 133, CD-ROM x50, karta grafiki Intel 810. karta 
muzyczna Sound Max, obudowa ATX, klawiatura, mysz • 
1.380 zł + monitor 15" cyfrowy, - 200 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52.
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIXII64 MB RAM. 
DIMM BX, HDD 4.3 GB. CD-ROM x 32. karta grafiki 8 MB 
AGP, karta muzyczna PCI, .monitor 14", SVGAt kolorowy, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.340 zł. Wrocław,

'tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD DURON 64 MB RAM
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DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x 32. karta grafiki do 64 
AGP AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, koloro
wy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.530 zl. Wro
cław, tel. 0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRlX1ll 64 MB RAW 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x32, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.420 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x50, FDD, karta grafi
ki Riva 32 MB, karta muzyczna, obudowa ATX, 
nowy, na gwarancji • 1.599 zł (możliwa inna kon
figuracja). Monitory 15-17" od 350 zł. Dzierżo
niów, tel. 0603/31-17-66 01032541 

O  KOMPUTER PC PENTIUM iii 700 CELERON nowy, 
2 lata  gw arancji, 128 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x52, karta grafiki Riva TNTII32 MB, kar
ta  dźwiękowa, głośniki dynam iczne, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, m onitor cyfrowy 15", 
drukarka atramentowa HP 640C, bezpłatny do
wóz i instalacja na terenie Dolnego Śląska, fak
tu ra , m ożliwe ra ty  • 2.990 zł. W rocław , tel. 
071/341-55-16 01032421

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 RAM DIMM, 
płyta Intel 810 zintegrowana, FDD, HDD 4,3 GB, 
CD-ROMx32 Samsung, karta grafiki, karta muzyczna, obu
dowa midi tower, monitor NCD15", cyfrowy, fax-modem 33,6 
bps US Robotics-zewnętrzny, klawiatura, mysz • cena ze
stawu 2.000 zł bez monitora - 1.700 zł. Opole, teł. 
077/464-66-15,0603/54-27-55 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
CD-ROM x 48, HDD 10.2 GB, karta grafiki Vidią Vanta 16 
MB AGP, karta muzyczna Sound Blaster 128, FDD 1.44 MB, 
klawiatura, mysz, na gwarancji, - 1.360 zł. Strzelin, tel. 
0606/27-27.-90
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 1 rok 
gwarancji, HDD 20 GB, 128 MB RAM, CD-ROM x52, karta 
grafiki Riva TNT2 32 MB, karta muzyczna, FDD, obudowa 
ATX, klawiatura, mysz, głośniki, - 1.750 zł. Trzebnica, tel. 
0608/26-48-87
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB RAM 
(133 Mhz), HDD 17,2 GB Seagate, CD-ROM x 50, FDD 1,44 
MB, karta grafiki Riva TNT 2 32 MB, M64, AGP, karta mu
zyczna 32 bit., obudowa ATX, monitor 15" cyfrowy, kol., kla
wiatura, mysz, głośniki, oprog., stan b. dobry -1.860 zł. Wro
cław, tel. 071/329-83-99,0503/56-86-75 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON obudowa ATX, 
128 MB RAM, HDD 20 GB. k. grafiki 16 MB z akcelerato
rem, k. muzyczna, monitor 15" cyfrowy, mysz, klawiatura, 
głośniki, CD-ROM x 40, stan idealny -1.750 zł. Wrocław, tel. 
071/321-51-56,0502/09-67-71 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON obudowa ATX, 
64 MB RAM. HDD 20 GB, Riva TNT 2 M64, 32 MB. k. mu
zyczna, CD-ROM x 40, monitor 15" cyfrowy, klawiatura, 
mysz, głośniki, stan idealny - 1.920 zł, bez monitora -1.700 
zł. Wrocław, tel. 071/322-21-34,0502/13-08-29 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
20 GB HDD IBM, DVD-ROM, 16 MB VGA, FDD, ATX, karta, 
muzyczna, monitor 15" cyfrowy z OSD, drukarka, oprogra
mowanie, stan idealny • 1.950 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
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, 
kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwa
rancji, - 1.990 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 VIA CYRIX III 128 MB 
RAM DIMM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki i810 
AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.490 
zł.’ Wrocław, tel. 0501/49-77-17 .
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 G eForce 32 MB, kar
ta  dźwiękowa Sound B laster 128, fax-modem, 
głośniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawia
tura, mysz, m onitor 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 III 733 CELERON 64 MB RAM, 
ATX. HDD 20,4 GB, CD-ROM x 44, karta graficzna 16 MB z 
akceleratorem, karta muzyczna 16 bit. + głośniki 180 W, kla
wiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy OSD, oprogramowanie 
Win Me, stan idealny • 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/321-60-90, 
0503/75-37-31
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna do 
1.2 GHz, HDD 20 GB, 64 MB RAM, karta grafiki Sis do 64 
MB, karta muzyczna Fuli duplex, USB, LAN, CD-ROM x50, 
obudowa ATX, klawiatura, mysz -1.580 zł + monitor 15" cy
frowy, - 200 zł. Międzygórze, tel. 074/813-52-39 po godz. 17, 
0607/53-64-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB. 
HDD 20 GB, CD ROMx 52, karta muzyczna, grafiki, 4 filmy, 
1.400 piosenek MP3, gwarancja, - 2.000 zł. Stare Bojano
wo, gm. Śmigiel, tel. 065/518-55-81,0604/86-99-34 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM, HDD 20 GB, CD-ROM x 40, karta grafiki Riva 
TNT2 M64 32 MB AGP. karta muzyczna, monitor 15", SVGA, 
kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwa
rancji, *1.930 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki do 
64 MB AGP. karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -
1.750 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48.-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki do 64 
MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.690 
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 64 MB RAM, 20 GB dysk, 
k. graficzna Riva 32 MB, k. muzyczna, CD-ROM x 48, moni- 

#  tor kol. 15", na gwarancji 20 mies., gry, programy, -1.750 
£ 'z l.  Wrocław, Góra, tel. 065/543-53-30,071/327-82-80 

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 
B laster Livei, g łośniki dynam iczne, obudow a 
midi ATX, klawiatura, mysz, m onitor cyfrowy 17" 
(płaski ekran) • 4.290 zł, bezpłatny dowóz i insta
lacja na terenie  Dolnego Ś ląska, raty, faktura. 
Wrocław, tei. 071/341-55-16 01032441

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM. -
1.750 zł. Bolesławiec, tel. 0604/99-31-10 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, DVD 12/40, karta graf. Geforce 2MX 32 MB, 
karta muzyczna, FDD, modem 56 K, obudowa FTX, klawia
tura, mysz, nowy gwarancja, możliwa inna konfiguracja, fak
tura VAT - 2.100 zł, z monitorem 15" - 2.450 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0603/10-97-23
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 AMD DURON 128 MB 
RAM, 40 GB HDD, nagrywarka x8 , DVD ROM x12, VGA 
Riva TNT2, głośniki, muzyka, modem, nowy, na gwarancji - 
2499 zł, monitor kolorowy 17" - 800 zł, drukarka HP 640C - 
340 zł, skaner • 350 zł. - 3.950 zł. Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-75-71,0600/31-64-99 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800, • 1.600 zł. Kluczbork, 
tel. 0604/17-9145 

CO M PU TE R  PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, 
HDD 30 GB. karta grafiki 32 MB, FDD 1.44 MB, CD-ROM

wwwantcomputers.com.pl

A N T  c o m p g t e r s  u l .  G r a b i s z y ń s k a  2 7 9 ;  W R O C Ł A W  
t e l :  - ł - 7 " l  3 6 0 - 9 4 - 3 3 ;  + 7 1  3 6 0 - 9 4 - 3 7 ;  - * -7 1  3 6 0 - 9 4 - 3 8

K O M P U T E R Y
Jeżeli nie wiesz, który....zadzwoń I porozmawiaj z naszymi specjalistami; pomogą Ci zamówić 
dokładnie to, co potrzebujesz. Obniżka cen obejmuje również zestawy nie ujęte w niniejszym cenniku.

INTEL CEL II 700/66 Mhz 
Płyta PC 754 MLR FCPGA ATX 
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 X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

.  .  .  _  —RATA: 74,00 zl

CENA: 1449.00
AMD DURON 800/200 Mhz

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

CENA: 1699,00'
AMD ATHLON 1 GHz/200 Mhz

Płyta ECS KT33X4 AGP U/DMA100ATX Płyta ECSKt33 X4 AGP U/A 100 ATX

k RATA: 83,00 zl

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:81.00zł

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

RATA: 99,00zł

INTEL PNI 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 X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

cen a : 2499,00
AMD ATHLON 1,2 GHz/266 Mhz
Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/D 100ATX 
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-YISION 15” - 579,00; HYUNDA117” - 849,00 TC099 3 lata gwarancji

IBM  11200
C o l500 ;32m b;6G B , CD, Sound .56.6,12” . W 98
cena: 4800,00
IB M I1200
C e l550 ,32m b,5G B lC D ,S ound,56,6 I12’ ,W 98
cena: 4999,00
Toshiba Tecra 700
P -120,24m bI1GB,FddlSound,11t3 T F T
cena: 1 300,00
H ew let Packard
P-133;32m b;2GB;CD,Fdd,Sound; 12 T F T  
cena: 2  499,00  
Toshiba 1620CDS 
K6 475 Mhz, 32mb, 4GB,Cdx24; 
Sound, Modem 56k, 12”DSTN 
cena: 369 0 ,0 0

Wyprzedaż notebooków 
Compaq LTE 899,00 PLN 
Palmtop Compag 1 499,00 PLN

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!

LG x52, karta muzyczna + głośniki 180 W, obudowa ATX, 
klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 15". pilnie, • 1.980 zł moż
liwy dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL ATA 66 , płyta głów
na Biostar 64 MB RAM, karta grafiki RIVATNT216 MB M64, 
HDD 17 GB 7200 obr/min, CD Rom x 40 ASUS, FDD 1,44, 
obudowa ATX, monitor 15” DAYTEK15210 cyfrowy, klawia
tura, mysz - częściowo na gwarancji, • 2.299 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-65-54 0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 
Riva Geeforce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", 
SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, - 2.210 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 64 
MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.980 
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 256 MB 
RAM DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 
Riva Geeforce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor koloro
wy 17*, SVGA, OSD, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
pad, na gwarancji, - 2.550 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
O  KOMPUTERY I PODZESPOŁY KOMPUTEROWE 

skupujemy. W rocław , tel. 071/333-22-01 f 
0609/39-25-77,0503/59-04-09 80012071

KONSOLA DO KOMPUTERA na podczerwień, -195 zł. Pru
sice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31.0604/36-35-85 
KONSOLA GAME BOY + 6  gier, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0504/90-14-53
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa, • 220 zł. Wrocław, 
tel. 071/369-27-27
KONSOLA NINTENDO 64 2 pady duże, 3 gry oryg., stan 
idealny, - 250 zł. Kłodzko, tel. 0607/77-39-96 
KONSOLA NINTENDO 64 dżojstik, gry, cena gier od 50 do 
80 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KONSOLA NINTENDO 64, • 250 zł lub zamienię ma konso
lę Playstation z dopłatą. Lubin; tel. 076/846-09-92

KONSOLA NINTENDO 64 pad. gry, - 300 zł. Świdnica, tel. 
074/852-92-31
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci, in
ternet, 8  gier, kabel RGB, RFU, pudełko, - 580 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-10-37
KONSOLA SEGA DREAMCAST dżojpad, karta pamięci, In
ternet, pełne okablowanie, 2 gry, nie używana, - 550 zł. Wo
libórz, tel. 074/873-37-45
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci, + 15 
gier, - 630 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, w pudełku, pad, ka
ble, gra, - 520 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2-miesięczna, stan ideal
ny, 6 gier, monitor kol. 14", - 580 zl. Bolesławiec, tel. 
0501/62-39-25
KONSOLA SEGA DREAMCAST 13 gier, oryginalna karta 
pamięci, modem, kabel RGB/RFU, stan idealny. Bolesławiec, 
tel. 075/732-71-94
KONSOLA SEGA DREAMCAST kpi., zapakowana + karta 
pamięci + 16 CD, na gwarancji 6 mies., modem, stan b. do
bry - 670 zł. Domaszków, tel. 074/813-22-76,0607/19-63-65 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, pad. gry, okablowa
nie, podłączenie do internetu, pudełko, instr. - 600 zł. Lubin, 
tel. 076/844-48-20
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci, 10 gier, do
stęp do internetu, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-86-31 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, pudeł
ko, instr. obsługi, Dual Shock, okablowanie, 5 gier, stan b. 
dobry, - 400 zł. Bierutów, tel. 071/315-60-98 
KONSOL/CSONY PLAYSTATION i 60 CD z grami, przero
biona, Playstation II, nowa, przerobiona i 4 filmy DVD, 10 
gier, razem - 2.500 zł lub osobno, kable, Dual Shock gratis. 
Bolków, tel. 075/741-46-29
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 x Dual Shock, ok. 70 
gier, 9 płyt z demami, 27 gazet, 5 książek z kodami i opisa
mi, 5 kart pamięci, przerobiona, przerobiona z Palu na NTSC 
- 900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-05-21 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock,

10 gier, stan b. dobry, • 450 zł. Chocianów, tel. 075/818-31-27 
po godz. 14,0601/13-09-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS HI nowa, w pudełku, 
pełne wyposażenie, • 400 zł. Chocianów, tel. 0607/22-69-35 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002C Dual Shock, 
przerobiona, Memory Card, dżojpad, PAL-converter Hi-Fi, 
turbo, wibracje, nowa, - 750 zł lub zamiana na telefon GSM 
Nokia 8810, z dopłatą. Głogów, tel. 0600/30-26-73 
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock. okablowa
nie, 5-miesięczna, przerobiona, gry, pudełko, karta gwaran
cyjna, karta pamięci, stan idealny, - 530 zł. Gubin, tel. 
0603/44-01-39
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 dual shock, karta 
pamięci, 15 gier, przerobiona, okablowanie, cena 450 zł. 
Jawor. tel. 076/872-87-96,0609/24-18-29 
KONSOLA SONY PLAYSTATION kabel, gra, pad, - 380 zł. 
Jelcz-Laskowice. tel. 0608/15-94-12,071/318-62-46 
KONSOLA SONY PLAYSTATION na gwarancji, przestrojo
na, zapakowana, pełny zestaw, • 619 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/19-92-10
KONSOLA SONY PLAYSTATION ♦ 60 gier, karta pamięci 
360 bloków, - 750 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0600/39-23-22 
KONSOLA SONY PLAYSTATION karta pamięci, 360 blo
ków, 50 gier, - 700 zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 0600/39-23-23 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE 1 pad. gry. karta 
pamięci, na gwarancji, - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/647-05-86 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, zapakowana, gwa
rancja, Dual Shock, 1 MB, 10 gier, - 600 zł. Kolonowskie, tel. 
077/461-15-71,0600/57-32-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION model 9002, pełne oka
blowanie, - 400 zł. Krosnowice Kłodzkie, tel. 074/868-53-77 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona - 550 
zł. Legnica, tel. 076/722-46-73 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, z 
osprzętem + gry, - 500 zł. Legnica, tel. 076/862-98-22 
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, - 360 zł. Le
gnica, tel. 0503/85-74-89
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 7502 2 x dual shock, kar
ta pamięci, 17 gier na CD, kabel, przerobiona, stan idealny,
- 390 zł. Lubin. tel. 076/846-71-31
KONSOLA SONY PLAYSTATION na gwarancji, dual shock, 
pad, karta pamięci (120 bloków), zestaw głośników, 10 gier, 
przerobiona, pełne okablowanie + dużo gazet, • 600 zl. Lu
bin, tel. 076/847-55-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 2 pady, 24 gry, 2 
karty pamięci, 30 gazet z recenzjami i opisami do gier, ku
piona w sklepie, okablowanie, stan idealny, - 550 zł. Lubin, 
tel. 076/846-70-58
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 Dual Shock, karta 
pamięci, gry, gazety, przerobiona, okablowanie, stan ideal
ny, - 550 zł. Lubin, tel. 0608/78-30-31 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 karta pamięci, 2 x 
dual shock, 21 gier, kabel, przerobiona, stan idealny, na 
gwarancji • 380 zł. Lubin, tel. 0607/44-56-23 
KONSOLA SONY PLAYSTATION HI gwarancja, Dual Shock. 
gry, karta pamięci, kable, - 490 zl. Marcinowice, tel. 
074/858-52-49,0605/13-66-09 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona. 2x pad, dual 
shock, karta pamięci, 120 blokow, 8  MB, płyty demo, oka
blowanie, pudełko, • 530 zł. Oława, tel. 071/313-28-09 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, karta pamię
ci, dużo gier, okablowanie, mało używana, bez pada, instruk
cja obsługi, pudełko, stan b. dobry, • 430 zł. Rawicz, tel. 
0609/63-66-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, Dual 
Shock, karta pamięci, gry, możliwy dowóz, • 440 żł. Świdni
ca. tel. 0504/95-53-97
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona. 10 gier, kar
ta pamięci, mało używana - 400 zł. Świdnica, tel. 
074/852-20-43,0503/10-90-79 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-5502 przerobiona, 
kabel NTSC, 17 gier, karta pamięci, dżojpad, stan idealny, - 
380 zł. Wałbrzych, tel. 0606/81-12-74 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS HI fabrycznie nowa,

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
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/ n - M O N T U J E M Y  KOMPUTERYuomputers w d o w o ln e j k o n f ig u r a c ji.
DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE

! ! ! GRATIS ! ! !
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

Dyski twarde: W  MONITORLIKOM17” 0.25 930,- DRUKARKA HP 640C 350,1
HDD 20 GB ATA100 390,- MONITOR LIKOM17” “ 800,- LEXMARK Z32 399,-
HDD 30 GB XTA100, 435,- ^MONITOR LIKÓM 15” OSD 540,- DIMM 64 MB SDRAM 95,-
RIVA TNT2 M64 32MB 190,- MONITOMfCTX PR|05FJ7” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM 140,-

SEIKOSHA ZESTAWY-06JETE SĄ:24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ I

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

OKI
Le x m ^rk e u u p i N

“LION” *
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ATX’ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K V90 

. CD ROM 52X, FDD 1,445MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ.PAD

CENA :2.503,- H
OP004936

K U P  K O M P U T E R

0 0 ,
AMD‘ DURON 750 MHZ 1 

S pB  CHIPS?8810 
i p  RAM 64 MB DIMM': S r *

HDD SEAGATE 10 GB ATA 100
RIVATNT2 128bit Share J j . ...> > •  

f^ b Z W (Ę K i3 2 łBIT;STEREO 
* CD ROM 52X LG Karta siciowa 

FDD 1,44 MB„Mo<iem 56 kbps ... 
■ P fe fg S f lK K I  AKTYWNE |  

OBUDOWA MIDITOWER AT>§ of
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 1.520,- ***

“JAGUAR”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KTV7ZA 266ATX ATA 100 
RAM 128?MB DIMM 

HDD SEAGATE*20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹW IĘK32BIT STEREO 
« ‘ ̂  FAXMODEM 56 k V90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 1.810,- m WS

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90 

CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 2.480,-**'
RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.

W

T E L E F O N  K O M Ó R K O W Y  B E D Z I E  T W O J
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M F O X
S P Ó ŁK A  C YW fLN A  

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW 

tel. 071/795-10-44, od 10 do 18 
0-601 581 476 (Środa Śląska) 
0-601 862 973 (Wrocław) 
071/399-95-89 (Oleinlca)

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.
Gwarancja do 36 miesięcy.

CENY ZAWIERAJĄ 22% VAT
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OP002838
przerobiona, Dual Shock, • 500 zł. Wrocław, tel.
071/786-77-91,0609/35-26-62
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, zwykły pad,
konwerter, PAL NTSC, 8 gier, - 430 zł. Wrocław, tel.
0603/63-85-13
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, kpi., okablo
wanie ♦ kabel RGB, Dual Shock + drugi dżojstik, 2 karty 
pamięci, 15 gier, gazety - 550 zł. Wrocław, tel. 0607/14-73-77 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS HI Dual Shock, do
datkowy pad, karta pamięci 8 MB, kabel RGB, gry, stan ide
alny, - 448 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-00 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pilnie, • 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-46-09
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona - 440 zł. Wro
cław, tel . 0603/21-24-72
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 na gwarancji, prze
robiona, 2 x Dual Shock, 2 x karta pamięci, okablowanie, 40 
gier, • 580 zł. Wrocław, tel. 071/329-12-95,0502/93-89-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION na gwarancji, kompletna, 
stan ogólny b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/782-89-54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, 1 pad, kilka 
gier, stan b. dobry, - 320 zł. Wrocław, tel. 0603/03-05-68 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 dżojpad, karta pa
mięci, przerobiona, gry, -400 zł. Wrocław, tel. 071/354-51 -43 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona, 2 pady, 
karty pamięci, 5 gier, dema gier, czasopisma, okablowanie, 
stan b. dobry - 440 zł. Wrocław, tel. 071/359-10-21 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SC 7502 karta pamięci, 
pełne okablowanie, gry, dual - 440 zł. Wrocław, tel. 
0502/29-84-37
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, gry, - 450 zł. 
Zgorzelec, tel. 0604/63-27-37 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, Dual 
Shock, gry, stan b. dobry, karta pamięci, dżojpad, kable RGB, 
- 500 zł. Zgorzelec, tel. 0603/52-42-61 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nie przerobio
na, karta pamięci, Dual Shock, - 380 zł. Zgorzelec, tel. 
0607/53-53-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION 22 CD z grami, przero
biona, • 500 zł. Żary, tel. 0600/91-59-46 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, Action 2), oryginalne gry • 170 zł. Play
station I, nowe i używane, każdy model, przero
bione, z dżojpadem  i okablowaniem, gwarancja, 
możliwość wysyłki. Ceny od 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26 80012161

KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, chip NEO 
2 Action Replay, kable, gra, - 1.750 zł. Wieruszów, tel. 
0503/12-49-59
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, na gwarancji, peł
ne wyposażenie, • 1.550 zł. Wrocław, tel. 0608/87-70-77 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa. na gwarancji, - 
1.750 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/782-89-54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II kompletna, pad, demo, 
kable, nowa, -1.450 zł. Wrocław, tel. 071/329-70-01 
KUPIĘ SKANER sprawny. Wrocław, tel. 0608/72-66-23 
KUPIĘ BATERIĘ DO NOTEBOOKA California Acces 6300. 
Leszno, tel. 0607/37-13-11
KUPIĘ DEKODER CTXT z oprogramowaniem do odbioru 
teletekstu TSG. Świdnica, tel. 0603/98-31-49 
KUPIĘ DRUKARKĘ igłową, do komputera i rozmówki do na
uki jęz. niemieckiego. Dzierżoniów, tel. 074/831-65-94 
KUPIĘ DRUKARKĘ HEWLETT-PACKARD laserową. Wro
cław, tel. 0502/42-46-11
KUPIĘ DRUKARKĘ OKI 320 - do 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC KX-P1150 igłowa, uszko
dzona ze sprawną elektroniką. Trzebnica, tel. 071/312-81-72 
w godz.9-15
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wro
cław. tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86 
KUPIĘ DYSKI TWARDE. płyty główne, karty grafiki, CD-RO
MY, procesory i inne. Wrocław, tel. 0502/26-90-88 
KUPIĘ GRĘ NA PC Finał Fantasy 8 , tylko oryginalną, - 50 
zł. Wrocław, tel. 071/336-25-26 lub, 074/841-03-83 
KUPIĘ GRĘ NA SONY PLAYSTATION „Resident Evil 2a, 
demo, dołączane do reidirectofs cut, wersje japońskie i ame
rykańskie, e-mail: kennan@wp.pl.
KUPIĘ GRY NA AMIGĘ Nintendo, Pegasus, Playstation i 
inne (w rozliczeniu może być telefon komórkowy Motorola). 
Lubin, tel. 0607/53-68-80
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM CELERON lub samą płytę 
z procesorem. Wrocław, tel. 071/785-64-92 po 18 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 700-800 MHz, do 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-04-31 do godz. 14 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II400 lub wyższy, kpi., z 
monitorem. Wrocław, tel. 071/372-66-59 O KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION - każdy 

m odel oraz Playsta tion  II, także uszkodzone. 
Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80012151 

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION. Brzeg, tel. 
0602/11-34-12 i 077/411-46-70 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, mo
del 7502,9002 - do 350 zł. Jelenia Góra, tel:075/755-19-56, 
0604/85; 19-28
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION do 1.100 zł, sku- 
puję gry, aktualne. Jelenia Góra, tel. 0601/19-92-10 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z dwoma padami, 
w cenie do 300 zł. Kłodzko, tel. 074/868-73-73
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KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 przerobio
ną, Dual Shock - do 350 zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, pady, 
gry, okablowanie, do 380 zł. Lubin, tel. 076/846-71-31 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502 lub nowszą 
- do 330 zł. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION nowszy model - 
do 300 zł, starszy • do 250 zł, przerobioną, z grami. Wro
cław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z monitorem i pod
łączenie do zapalniczki samochodowej 12V. Wrocław, tel. 
0603/43-92-46
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z bogatym zesta
wem gier i akcesoriów, w cenie do 450 zł. Wrocław, tel. 
0604/86-31-97
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II - do 1.100 zł lub 
Dreamcasta, nowego - do 400 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ MONITOR 15”, najlepiej na gwarancji. Jelenia Góra, 
tel. 0501/46-70-89
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni - do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ MONITORY komputery, dyski twarde, pamięci, dru
karki, karty graficzne, karty muzyczne, obudowy (możliwy 
dojazd). Wrocław, tel. 071/351-54-40, 071/327-47-60, 
0606/81-75-85
KUPIĘ NOTEBOOKA min. 400 MHz. matryca od 12". Jele
nia Góra, tel. 0608/31-07-46
KUPIĘ NOTEBOOKA z procesorem 800 MHz, w cenie do 
4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72 
KUPIĘ NOTEBOOKA 386 lub 486. Wrocław, tel. 
0603/10-90-59
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM III 600 COMPAO, ARMA
DA E 500 4-miesięczny, 64 MB RAM, HDD 6 GB, TFT 13.3', 
fax-modem 56 kb, zasilacz, torba, w cenie do 5.700 zł. Wro
cław, tel. 0608/33-89-68
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM 133 do 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-52-57
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM Power Color pvk7. Wro
cław, tel. 0602/70-72-21
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM iii 450 - 550 MHz, pamięć 
RAM 64 - 128 MB, 133 MHz, po sprawdzeniu w moim kom
puterze, tanio. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
KUPIĘ PROCESORY PENTIUM III. Wrocław, tel. 
071/351-54-40,0604/71-39-48 
KUPIĘ PROGRAMATOR EPROM emulator eprom, komlet- 
ne zestawy do Bascom College. Jelenia Góra, tel. 
0501/29-76-92
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 95/98, wyłącznie le
galny, z certyfikatem. Wrocław, tel. 788-63-35 
KUPIĘ TONERY DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD IS 
zużyte, do 11 zł/szt. oraz kartridże do drukarek atramento
wych HP, Lexmark, Canon, Epson, do 8  zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/60-83-59,0607/30-62-70 
KUPIĘ TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD, LE- 
XMARK, oryginalny. Wrocław, tel. 0503/67-36-69 
MODEM ZOLTRIX Win HSP 56 kb, PCI. - 40 zł. Lubin. tel. 
076/846-30-99
MONITOR VGA mono, stan b. dobry, • 40 zł. Wrocław, tel. 
369-38-59
MONITOR 15” cyfrowy, stan b. dobry, - 250 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0605/57-94-46
MONITOR kolorowy, cyfrowy, 15", mało używany, - 400 zł. 
Góra, tel. 0601/59-71-12
MONITOR cyfrowy. 15*. • 250 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09, 
0603/55-70-44
MONITOR do komputera Amiga, kolorowy, + 100 dyskietek, 
nowa stacja dysków, uszkodzona klawiatura, -190 zł. Wro
cław, tel. 071/787-87-78
MONITOR 14", kolorowy, mało używany, stan b. dobry, -160 
zł. Wrocław, tel. 0600/35-58-07

NASCOM, tel. 071/351-55-49 A  
tel. kom. 0-605 050 127

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż 
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MONITOR OSD, cyfrowy, 15*, • 270-zł. Wrocław, tel. 
0607/32-36-97
MONITOR kolorowy, 14”, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/372-88-85
MONITOR 15*. kolorowy - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/326-00-31
MONITOR do konsoli Sony Playstation PS ONE, II, Sega 
Dreamcast, Nintendo, magnetowidu, TV-OUT, kolorowy, 14*, 
z głośnikami, stan idealny, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/789-16-20,0608/67-17-57 .
MONITOR cyfrowy, 17*. OSD, MPR II, mało używany, stan 
idealny, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/346-25.-99 
MONITOR 21* cyfrowy, funkcje wyświetlane na ekranie, stan 
b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 342-70-41 wewn. 300, 
0502/04-13-01
MONITOR mono SVGA, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/789-58-22, 
0607/11-43-85 x |
MONITOR 15’, cyfrowy, na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
MONITOR 17", OSD. stan b. dobry, na gwarancji, - 510 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
MONITOR 20* gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/357-93-64
MONITOR 15*, cyfrowy, różne firmy, -180 zł. Wrocław, tel. 
071/360-83-01
MONITOR ADIMICROSCAN 4 P+15", cyfrowy, OSD, rozdz. 
1280 x 1024, stan dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/789-93-66 
po godz. 16,0600/24-27-09
MONITOR BELINEA 15*, cyfrowy, stan b. dobry - 300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-74-16
MONITOR BELINEA, 1998 r. 15*. OSD, stan b. dobry, kine
skop Hitachi, - 310 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR COMPAO 14“, cyfrowy. - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
MONITOR DAEWOO 15*, 1999 r. OSD, stan idealny, • 330 
zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63 
MONITOR ESCOM 15* cyfrewy, OSD. stan b. dobry, *310 
zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99 .
MONITOR HIGHSCREEN, - 350 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93 ’
MONITOR HIGHSCREEN 1585 P 15*, cyfrowy, wyświetlacz 
LCD, - 220 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
MONITOR HITACHI 15* stan b. dobry. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93
MONITOR IBM 15*, kineskop Panasonic, stan b. dobry, plam
ka 0,27,100 Hz max, - 320 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR LG 17". 1999 r. cyfrowy, OSD, - 620 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR LG STUDIOWORKS 570 LE LCD 15,1* LG, 
1-roczny, mało używany, stan idealny, - 1.700 zł. Wrocław, 
tel. 0608/27-16-32
MONITOR MARVIN15*. kolorowy, osd, kineskop Samsung, 
1.5-roczny, na gwarancji, stanb. dobry, niskie promieniowa
nie, oryginalne opakowanie, • 480 zł. Wrocław,, tel. 
0603/95-44-37
MONITOR MEDION 17*, wyświetlane funkcje, wysokie pa-

r jhp
NAPRAWY I  KONSERWACJE
DRUKAREK, MONITORÓW, 

KOMPUTERÓW npni1J
SZUKASZ 

drukarki lub monitora DZWOŃ
Wrocław, ul. Trwała 1, te\.07M783-76-42\ 
L 0-601 70 54 03 od 9.oo do 18.oo J

rametry, 1024x768x85 Hz, stan b. dobry, -510 zł. Legnica, 
tel. 0601/79-95-15
MONITOR MITSU 14 cali, kolorowy, uszkodzony, - 90 zł. 
Wrocław, teL 0501/85-40-87
MONITOR MITSU 14*. kolorowy, 1997 r., stan b. dobry • 
180 zł. Wrocław, tel. 071/357-23-54 
MONITOR MULTISYNC A 700 OSD, 17*. wysokie parame
try, używany 8 miesięcy, • 630 zl. Wrocław! tel. 071/373-93-99 
MONITOR NEC 17*, OSD, stanb. dobry, plamka 0,26, wszel
kie regulacje, • 490 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR NOKIA 17* model 447 B, typ ICL-VE17 C, cyfro
wy, kineskop Sony, D-SUB/BNC, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0502/99-81-30
MONITOR NOKIA 447V 17*. cyfrowy, OSD, - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/355-57-78.0503/84-43-79 
MONITOR OLIVETT115*. cyfrowy. OSD, kolorowy,' - 320 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR PANASONIC P 70 P R 0 17*, stan b. dobry, plamka 
0,26, - 580 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 po 18 
MONITOR PEACOCK 15 cali, kineskop Panasonic, cyfro
wy, OSD, rozdzielczość 1024 x 768 x 75 Hz, 1998 r., stan 
idealny, • 290 zł. Wrocław, tel. 071/355-25-62 ✓
MONITOR PHILIPS czarno-biały, 14*, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
MONITOR SIEMENS 15*. 1999 r. cyfrowy, OSD, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
MONITOR SONY Trinitron. 19*, uszkodzony - 200 zł. Kłodz
ko, tel, 074/867-74-16 ;
MONITOR SONY 15*, na gwarancji, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38
MONITOR TRUST 14*, model MM 200, czarno-biały, - 20 zł. 
Cieszków, tel. 071/384-81-48
MONITOR YAKUM017', cyfrowy, OSD, kineskop Sony Tri
nitron, kolorowy, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 
0503/84-43-79
MONITOR YAKUMO 15*, 1999 r. cyfrowy, OSD, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
O  MONITORY używane, 14,15 i 17", duży wybór, 

g w a ra n c ja . L eg n ica , te l .  076/862-36-83, 
0602/49-33-14 84017791

O  MONITORY 15", 17", 20" - najniższe ceny: 15", 
cyfrowe - 200 zł, 17", cyfrowe - 400 zł, 20", cyfro
we - 750 zł. Duży wybór, gwarancje, faktury VAT. 
W sprzedaży także notebooki po atrakcyjnych ce
nach. „PROGRES-KOMPUTERY", Wrocław, ul. 
Tęczowa 7, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
80013051

O  MONITORY 14", 15", 17", 19" i 20", tanio - od 130 
zł. Wrocław, tel. 071/363-10-59 02027011

MONITORY 14*. kolorowe. 3 szt. -100 zł/szt. Jelcz-Lasko
wice, tel. 0607/08-6441
MONITORY kol., 14* • 120 - 140 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-75-84
MONITORY 15-17* mało używane, technicznie sprawne, róż
ne marki, cena od 300 zł. Lubin, tel. 0607/67-01-80 
MONITORY IBM, Compaq, Dell, 17*, cyfrowe, OSD, na gwa
rancji 6 mies., poleasingowe, z Niemiec, stan idealny, możli
wa faktura VAT, od 450-550 zL Lubin, tel. 076/846-78-79, 
0605/20-77-30
MONITORY 15* - od 150 zł. 17* - od 300 zł. Ostrzeszów, tel. 
0502/15-69-14
MONITORY 3 szt., 15-17*, uszkodzone, -120 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-58-03,0501/92-79-52 
MONITORY IBM COMPAO, DELL, 17* poleasingowe z Nie
miec, gwarancja 6  miesięcy, cyfrowe, OSD, stan idealny • 
450 zł - 550 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Lubin, tel. 
076/846-78-79,0605/20-77-30 
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. W rocław, tel. 
071/783-7642,0601/70-54-03 81012811

NAGRYWARKA 570 mini audio, wyjście czincze, digital, 
optyczne, na gwarancji do 01.2003 r, - 1.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/644-01-84
NAGRYWARKA DYSAN CD-RW, 2/2/16, używana. Wrocław, 
tel. 071/345-39-22
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870 mało używana, wyjście 
optyczne, instrukcja w jęz. polskim, stan idealny, - 990 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-2749
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 765 2-kieszeniowa - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-61-92 wieczorem, 0602/66-98-99 
NOTEBOOK, - 5.000 zł., tel. 0606/8540-62 
NOTEBOOK 286/121 MB RAM, FDD, HDD 40 MB, bateria, 
zasilacz, duży ekran, mono, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/322-93-42
NOTEBOOK 386 kolorowy wyświetlacz, hdd 170 mb, 4 mb

ram, fdd 1.44 mb, brak baterii, • 550 zł. Brzeg, tel. 
077/416-79-29
NOTEBOOK 386SX 8 mb ram, hdd 10 m£), zasilacz i nowa 
bateria, stan idealny, -180 zł. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
NOTEBOOK 486 INTEL kolorowa matryca, zasilacz, • 720 
zł. Wrocław, teL 071/373-93-99 
NOTEBOOK 486DX/25 HDD 42 MB, FDD 1,44 MB, 1 MB 
RAM, LCD mono 29 cm, zasilacz, akumulator, duży gaba
ryt, możliwość rozbudowy - 600 zi. Legnica, tel. 
076/862-35-74
NOTEBOOK 486DX/33 8  MB RAM, FDD, HDD 540 MB, 
mono, zasilacz, torba, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/322-9342 
NOTEBOOK 486SX IBM 8 MB RAM, HDD 400 MB, aktyw
na magistrala LCD, wejście na modem, pat przy klawiatu
rze, możliwość rozbudowy, - 800 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-64-14,0604/86-23-11 
NOTEBOOK PENTIUM COMPAO 16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, FDD 1.44 MB, matryca 10* kolor, karta muzyczna, gło
śniki, podczerwień, 2x PCMCIA, akumulator, drukarka prze
nośna Canon, Windows 95' z certyfikatem, • 1.490 zł możli
wy dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-3345 
NOTEBOOK PENTIUM 120 IBM 16 mb ram, hdd 1 gb, kolo
rowa matryca, fdd, cd-rom x12, zasilacz i nowa bateria li-jon, 
stan idealny, • 1.200 zł. Jawor, tel. 0502/55-96-30

SKUPI
DYSK

JSZKODZONYCH 
OW TWARDYCH

ODZYSKIWANIE

zUSZKODZONYCH DANYCH
DYSKÓW

tel, 0602 66 49 88,0501 84 26 79 
Wrocław 071/368 75 88

NOTEBOOK PENTIUM 120 - 1.500 zł. Legnica, Złotoryja, 
tel. 0607/46-68-34
NOTEBOOK PENTIUM 133 IBM 32 MB RAM, - 1.863 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
NOTEBOOK PENTIUM 133 NEC PC-6550 32 MB RAM, 
HDD 1.08 MB. matryca DSTN 11 *, CD-ROM x20, klawiatura 
angielska, - 1.625 zł z fakturą VAT. Wrocław, tel. 
071/34146-97 po godz. 12
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX Gateway 2000 solo, HDD
2 GB, 48 MB RAM, 256 Cache, CD-ROM x15, 1.44 FDD,
port podczerwieni, modem, • 2.200 zł. Kłodzko, tel.
074/868-52-61,0605/59-04-61
NOTEBOOK PENTIUM 200 MMX CALIFORNIA ACCES
HDD 2.1 GB, 32 RAM + Cd ♦ FDD - 2.450 zł. Wrocław, tel.
33842-63,342-54-56
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX COMPAO 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM, głośniki, mikrofon, 
fax-modem • całość wbudowana, touch pad, karta muzycz
na, aktywna matryca 12.1*, Windows, Office 2000, - 3.500 
zł. Oława, tel. 0603/33-62-62
NOTEBOOK PENTIUM II 233 HDD 3,2 GB, 32 MB RAM, 
karta grafiki S3, karta muzyczna, CD-ROMx24,2xPCMCIA, 
fax-modem, mikrofon, aktywna matryca 14,1*, oryg. sterow
niki, torba, • 2.750 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
NOTEBOOK PENTIUM II333 64 MB RAM, HDD 4 GB, ak
tywna matryca TFT 14*, karta dźwiękowa, głośniki CD-ROM, 
FDD, fax-modem 56 kb, USB, IRDA, - 3.100 zł. Wrocław, 
tel. 0501/05-18-95
NOTEBOOK PENTIUM II400 COMPAO V 300 64 MB RAM, 
matryca TFT 12.1", HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM. 
akumulator, karta muzyczna, wbudowane głośniki, torba, 
mało używany, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 348-24-50, 
0606/22-69-94*
NOTEBOOK PENTIUM II500 ARISTON 8620 Celeron 500, 
matryca 12,1 TFT, 6 ,GB, 32 MB, CD, faxmodem, na gwa
rancji, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/87-4446,0601/75-67-63 
NOTEBOOK PENTIUM III TOSHIBA najnowszy model, mar- 
tyca 14*, nowy, w pudełku, na gwarancji (w sklepie 10.000 
żł), - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0608/70-17-01 
NOTEBOOK PENTIUM III 400 IBM 128 MB, HDD 6.4 GB, 
matryca 14", - 2.500 zł. Świdnica, tel. 0502/89-18-13 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 COMPAO ARMADA M300 
192 MB RAM, 12 GB HDD. FDD, ATI Rage LT Pro 4 MB,

LCD 11,3* TFT 800x600, wbudowany modem V90 i karta 
sieciowa 100 Mbps, waga 1,4 kg, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/47-94-75
NOTEBOOK PENTIUM III 500 TOSHIBA 4200 nowy, 128 
MB RAM, HDD 6 GB, TFT Avtiv 14.1", zasilacz, torba, - 5.700 
zł. Wrodaw, tel. 0608/33-89-68 
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, m ocny akumulator, to rba 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. 0501/47-704 7 80012341

NOTEBOOK PENTIUM III 700 128 MB RAM, HDD 20 GB-Ą 
DVD Toshiba, FDD, 14.1", modem, komplet, prawie nowy, • 
5.700 zł. Lubin, tel. 0607/42-25-22 
NOTEBOOK PENTIUM III 700 HP XE3, matryca 15". 8x 
dvd-rom, 128 mb ram, hdd.20 gb, fdd, karta sieciowa i mo
dem wbudowane, - 6.500 ŻL Lubin, tel. 0608/20-32-51 
NOTEBOOK PENTIUM III 700 PRESARIO 1200 matryca 
14", HDD 14 GB, 128 MB RAM, wszystkie inne dodatki, 
DVD-ROM, nowy, 8 sztuk, - 8.500 zł. Lubin, tel. 
0601/59-78-28
NOTEBOOK PENTIUM III 700 wyświetlacz TFT 14", HDD 
11.2 GB, 64 MB RAM, CD-ROM, FDD, DVD-ROM, nagry- 
warka, modem, karta sieciowa, bateria, zasilacz, torba, - 

f  6.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM III 800 nowy, HPXE3, matryca 14.1", 
hdd 20 gb, 128 mb ram, dvd-rom X8 , fdd, karta sieciowa i 
modem wbudowane, - 7.000 zł. Lubin, tel. 0608/20-32-51 
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SF-3900 ASR, pamięć 
128 KB, dużo funkcji, budzik, strefy czasowe, notes telefo
niczny, terminarz, wydatki, kalkulator, przeliczanie walut i 
inne, nowy, w pudełku, inst. obsługi, -199 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-13-23
NOTES ELEKTRONICZNY ROLODEX 64 kb, nowy • 90 zł.
Wrocław, tel. 0603/23-10-07
OBUDOWA typu AT, - 30 zł. Lubłnjel. 076/846-30-99
OBUDOWA AT midi, z zasilaczem, r 45 zł. Wrocław, tel.
071/321-28-39
OBUDOWA CODEGEN ATX Middle Tower, 4 x5.25 i 2 x2.5, 
zamykana • 140 zł, obudowy AT, różne - 50,80 zł/szt. Wro
cław, tel. 0502/99-81-30
OBUDOWY AT 13 szt., najchętniej wszystkie - 25 zł/szt. Wro
cław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
PALMTOP SHARP HC4600 kolorowy, Windows CE. mo
dem, 16 MB RAM, ekran dotykowy, duża klawiatura, opro
gramowanie do komunikacji z komputerem PC, - 1.750 zł. 
Wrocław, tel. 0600/53-85-00
PAMIĘĆ DO NOTEBOOKA: 64 MB DIMM SD RAM PfrfdO
• 170 zł; 128 MB SD RAM PC 100 - 330 zł; 256 MB, SD
DIMM SD RAM PC 100 - 900 zł. Wrocław, tel. 0501/47-94-75
PAMIĘĆ RAM 2 x 16 MB SIMM PS2, nowa, nie używana -
60 z. Jurcz, tel. 076/843-56-90
PAMIĘĆ RAM 64 MB, PC 100 - 65 zł/szt. Wrocław, tel.
071/345-53-91
PAMIĘĆ RAM do netobooka, 64 MB SO DIMM SD RAM 
PC100 - 200 zł, 128 MB SO DIMM SD RAM PC100 - 380 zł. 
256 MB SO DIMM SD RAM PĆ100 - 900 zł. Wrodaw, tel. 
0501/47-94-75
PAMIĘĆ RAM 128 MB. 133 MHz, na gwarancji, -125  zł. 
Wrocław, tel. 0603/21-24-72 - 
PAMIĘĆ RAM 64 MB DIMM 100 MHz, - 59 zł. Wrocław, tel. 
322-15-08,0501/28-18-82
PAMIĘĆ RAM 128 MB, PC 133, nowy, na gwarancji -130 zł.

. Wrocław, tel. 071/78749-50 
PŁYTA GŁÓWNA PAG 1 do komputera DFI, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0503/77-23-89
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX,
- 220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek . 
PŁYTA GŁÓWNA 486DX/40 z procesorem oraz DX2/260 
MHz, 8 MB RAM. - 25 zł. Wrocław, tel. 071/351-53-68, 
0604/71-3948
PŁYTA GŁÓWNA AMD MB SUPER S7 ALI pod procesor do 
500 MHz AMD K6 2, z kartą muzyczną, wyjście AGP, -160 
zł. Wrocław, tel. 0501/1746-97

CENY W  DOŁ 
jakość zawsze dp góry

TERAZ STAĆ CIĘ 
NA WIĘCEJ

I I I  D U R O N  7 0 0  M h z  I I I

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł

I I I  D U R O N  8 0 0  M h z  I II

Cena 2 158 zł
Rata 127 zł

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 
nstalacia i szkolenie u klienta

C E L E R O N  8 0 0  M h z

Cena 2 362 zł
Rata 139 zł

y ) t f f M u l t i S y s t e m  s c

50-433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 = 
tel.(071) 7872734 : , M  
fax (071) 781 0015;' 
tel.kom. 0501 778 434

www.multisystem.c(|>.pl u 
info@ m ultisystem .do.pl 

Czynne pn-pt 10-18

Czyste CD-R i RW Platinum 
x1-x12

CD-R 74/650-1,75 zlspindel 
CD-R 80/700-2,05 zł .

Pentium III 600 Mhz
Cena 2 444 zł

Rata 144 zł
P e n t iu m  III 8 0 0  M h z
Cena 2 761 zł

Rata 163 zł
P e n tiu m  III 1 f iH ż łt
Cena 3 104 zł

Rata 183 zł .

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

! ! !  O k a z j a  ! ! !

pł.gł U100-ATX,Obudowa ATX,CD-R x52 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb',FDD, 
pamięć 128Mb 133MHz DIMM.mvsz.modem 
kartę dźwiękową,głośniki, pad, klawiaturę

DVD 16x48 TOSHIBA 
cena 348 zł

.W  o f e r c i e  N o t e b o o k ’ 1 
C o m p a q  c e n y  j u ż  

o d T O O z ł  
O f e r t a  n a  s t r o n i e  

w w w . m u l t i s y s t e r n . d o . p i
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  

I n f o r m a c j a  
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 * ł  ?
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IRYZOWANY DYSTRYBUTOR: ELZAB, POSNET

K A S Y  (F IS K A L N E

o d  7 9 9  z ł  n e t t oOFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

^ P R 7 F I 1 A >  DOWÓZ I INSTALACJA U KLIENTA - GRATIS! R  
U r n < . C U H £ .  TANIE, UŻYWANE KASY Z  GWARANCJĄ! " *
K Im l 11 WSZYSTKIE USŁUGI, FISKALIZACJA - GRATIS! A
^|PSWYPOSAŻENIE SKLEPÓW, OPROGRAMOWANIE, INSTALACJE T  
11 SERWIS, OBSŁUGUJEMY CAŁE WOJEWÓDZtWO DOLNOŚLĄSKIE 1

SPRZĘTBIUROWY.TEUFA* Y  
P  Wrocław, ul. Legnicka 32, tel./lax 355-16-53,359-00-10, 0-501-498-199 

Kompleks handlowy obok restauracji “HA-NOI" - (Dawny sklep AUTORADI0)

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM karta graf. i muzyczna. - 200 
zl. Milicz, tel. 071/384-23-76
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 75-200 MHz + procesor Pen- 
tium 120 MHz + Pentium 133 MHz + dysk Seagate 540 mb, 
- 200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-11-87 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM atx, z procesorem Pentium 133 
MHz, 16 mb ram edo, grafika 1 mb, karta dźwiękowa, -170 
zł. Świdnica, tęl. 0504/97-03-34 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ATX, płyta VIA, model PA-2010 
oraz procesor Pentium 166 MMX, stan b. dobry, - 200 zł. 
Wrocław, teł,07t/793-56-52
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM AT *  procesor Intel; Pentium 
90 MHz, -120 zł. Wrocław, tel. 0502/99-81-30 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM BIOSTAR M6VBE Slot-1, Via 
133 MHz, karta muzyczna, obsługuje wszystkie procesory 
Intel, - 120 zł. Wrocław, tel. 071/341 -46r97 po godz. 12 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM A-Trend ATC-5030, procesor 
Intel Pentium 233 MMX, radiator, wentylator - 275 zł. Wro
cław, tel. 0502/95-42-41

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIM7VKA socket-A, pod Duro- 
na/Athlona, z kartą muzyczną, • 230 zł. Wrocław^ tel. 
071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTAtSŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (peł
ny), - 400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III i810, slot 1, socket 370, zin
tegrowana karta graficzna i muzyczną.3D, modem 56 kbps 
+ LAN 10/100, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
PŁYTY CD-R cena 0.50 zł/szt., przy zakupie powyżej. 100 
szt. cena 0.20 zł/szt. Oława, tel. 0609/42-78-00 
PROCESOR AMD K5 90, - 40 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 
lub 0502/82-74-46 .
PROCESOR AMD K5 90 -25 zł, 75AMDK5-15zł. Wrocław, 
tel. 071/787-35-19,0603/48-51-93 
PROCESOR AMD K6-2 cooler master, płyta główna, obu
dowa midi tower, całość, - 450 zł. Wrocław, tel. 336-15-64 
PROCESOR AMD K6-2 300 3d Now MMX, -130 zł. Wro
cław, tel. 347-65-23
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450 
MHz (z magistralą 100 MHZ na płycie ABIT BH-6), slot-1, 
wentylator - 215 zł, może być z płytą ABIT BH-6 . 1xlSA,

C-BIT BIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER DO BIURA KASY FISKALNE 00995658

V I A  C Y R I X
p ły ta  g łó w n a  DFI IN TE L 810 ATXT 
p ro c e s o r V IA  C Y R K  500 MHz 
pa m ię ć  64 M B /133 M H z 
d y s k  tw a rd y  20 G B  / —r « ;  i 
F n n  1 .4 4  M R  f  J J I I  I 
cz y tn ik  CD-ROM 50x H i o b  
g ra fika  na p ły c ie  
ka rta  m u zyczna  na  p ły c ie  
ob u d o w a  MINI/M IDI 
k la w ia tu ra , m yszka

CENA BRUTT01499, •

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRMY ELZAB

JOTA.........................................1490,-NETTO
ALFA EXTRA TERMAL............. 1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA........................2690, - NETTO

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

1 KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY 1 POGWARANCYJNY
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D0 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 166, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/95-61-78
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem Celeron 300, 
AGP, możliwość sprawdzenia - 350 zł, dysk twardy 4.3 GB, 
możliwość sprawdzenia - 270 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II SOYO slot 1, Via Apollo pro 
133, a ta 66 , 5x pci, 2x isa, agp x2, kompletna, w oryginal
nym pudełku, taśmy, sterowniki, oprogramowanie (Norton An- 
tivirus, Ghost), - 200 zł. Lubin, tel. 076/846-35-74 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Soyo SY-GZE, AGP, 4 x PCI, 
3 x ISA - 100 zł. Wrocław, tel. 071/783-48-81 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ZX Slot 1, ATX, 133 MHz, 
UDMA 33, AGP, USB, stan idealny, mało używana, uszko
dzony Bios, • 99 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 

(£*-YTA GŁÓWNA PENTIUM II INTEL 440 BX - Slot 1, ATX 
+ Riva 128 ZX 8 MB + SB 64 PCI, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0502/99-81-30
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT BX-6 Intel 440 BX, slot 
1, instrukcja, pudełko, na gwarancji, - 265 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-18-78
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II M6VCF ATX, socket FCP- 
GA, Via 694, AGP x4, DMA-66 , karta muzyczną, -160 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Slotl, ATX, AGP. 4 x PCI. 2 
x ISA; 3 x DIMM, Intel LX + dysk SCSI 250 MB gratis, • 80 
zł. Wrocław, tel. 071/357-07-05 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II CELERON LX 533, - 75 zł. 
Wrocław, tel. 0504/91-99-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ZX Slot 1, ATX, 133 MHz, 
UDMA 33, AGP, USB, stan idealny, mało używana, uszko
dzony BIOS, -39 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT BP6  2-procesorowa, 
Soft Menu II, 2 x Socket 370, ATX, Intel BX - 280 zł. Wro
cław, tel. 071/787-49-50

E-HAIL: pata@Ilfe.pl

H I  KONSOLA SONY '
P L A Y S T A T IO N  

— — ^UŻYWANE
^  CENA OD 300.- III

KONSOLA SONY
PLAYSTATION 

CENA SSO.-

~ U P  -  S P R Z E D A Ż  

W & , S E R W I S
BOGATY WYBÓR ARCESORI 

DO KONSOL

Segai Dreamcast

^RTA PAMIĘCI PSX
IUAL SHOCK 

8 0 ,-
KARJAPAMIĘCI PAP DC.

{ K 2 4  KONSOLA
S T CENA 589 III.. 1 2 9 ,

■ a iH B iłiliil  W ww.rwl.pl/ixitatcQm 
W r o c ła w  TEL /FAX: (071) 327-72 -52

lni.MIKnmii.Wm 20-24 1EL/KM*: 0 603-279-733

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 24H

4xPCI, 1xAGP, stan idealny, całość - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/318-51-85
PROCESOR CELERON 466 płyta główna, pamięć 64 
MB/100 Hz, - 400 zł. Wrocław, tel. 0605/30-59-19 
PROCESOR CELERON 566 FCPGA, socket 370, na gwa
rancji, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
PROCESOR CYRIX 300, - 70 zł. Lubań, tel. 075/646-26-59 
PROCESOR CYRIX III 600 MMX, 3DNow!, FCPGA, przej- 
ściówka na Slotl, wentylator, • 210 zł. Legnica, tel. 
0603/33-35-62
PROCESOR PENTIUM 100, - 30 zł. Wrocław, tel. 
0501/95-61-78
PROCESOR PENTIUM 120 INTEL, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM 133 + płyta Intel XX AT, -120 zł. 
Wrocław, tel. 0501/15-16-78
PROCESOR PENTIUM 133 wiatrak - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/3574)7-05
PROCESOR PENTIUM 200 + wentylator, - 120 zł. Jurcz, 
tel. 076/843-56-90
PROCESOR PENTIUM 333 CELERON Slot 1, -160 zł. Wro
cław, tel. 071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM II 366 CELERON socket PGA370. 
przejściówka na Slot 1. wentylator, radiator, mało używany, 
możliwość montażu, gwarancja, - 199 zł. Wrocław, tel. 
0503/73-18-47
PROCESOR PENTIUM II400 CELERON PGA-190 zł. Wro
cław, tel. 071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM III 450 slot 1,-450 zł. Wrocław, tel. 
071/345-53-91
PROGRAMY NA PC WIN 3.11, Excel, Word, - 500 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-23-34
PROGRAMY NA P C : encyklopedie, Windows 95'. 98', 2000 
Pro, Millenium, Office 97’, 2000 Pro, Corel DRAW9, progra
my do nagrywarek - Nero, CDRrWin. Clony CD, Winoncd 
wszystkie PL, tłumacz TXT, mapa Polski 2001, lektury szkol
ne, j. polski • maturzysta, filmy divix, dużo tytułów, możl. 
wysyłki -.15.zł/CD.Trzebnica, tel. 0607/81-65-19 
PROGRAMY NA PC MICROSOFT WORKS dla Windows, 
oryginalny, licencja, pudełko, - 45 zł. Wrocław, tel. 
071/351-54-40,0606/81-75-85 
PROGRAMY NA PC SKARBNIK do prowadzenia budżetu, 
bilansów itp., licencjonowany, - 120 zł. Wrocław, tel. 
0503/12-99-06
SKANER SCSI, A3, -100 zł. Wrocław, teł. 071/789-58-22, 
0607/11-43-85
SKANER 600x600, złącze równolegle, oprogramowanie, - 
150 zł. Zielona Góra, teł. 0502/09-83-78 
SKANER HEWLETT-PACKARD SCAN JET 5200C mało 
używany, wyjście USB, stan idealny, - 800 ?{.. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
SKANER HEWLETT-PACKARD 3300 C mało używany, na 
gwarancji, - 240 zł. Wrocław, tel. 0501/43-03-23 
SKANER MUSTEK 6000 SP Scan Expresś. nowy, -180 zł. 
Wrocław, tel. 0607/56-13-38 

' SKANER PLUSTEK Opticpro p12. kabel, zasilacz, oprogra
mowanie oryginalne, • 200 zł. Krzyżowa, tel. 076/817-29-28 
TONER DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 11Ó0, rege
nerowany -150 zł. Wrocław, tel. 0501/57-19-76 
TONER DO DRUKARKI PANASONIC KXP 6500/6300, - 80 
zł. Wrocław, tel. 0501/47-17-71 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOUR nowy - 
40 zł lub zamienię na tusz do Canona BJC-600. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
O  TUSZE DO DRUKAREK HP oryginalne: seria 516 

• 29A, 49A, 41A, 45A oraz seria C66 : 25A, 14D. 
Tylko hurtow o, cena 50 zł., tel. 0609/27-62-83 
02026231

TUSZE DO DRUKAREK CANON BCI21, -15 zł. Legnica, 
tel. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
TUSZE DO DRUKAREK H&P 7xx, 8xx. 9xx, -100 zł. Legni
ca, teł. 076/856-35-09,0603/55-70-44

WENTYLATOR do procesora Ćoóler Master, stan b. dobry, 
cichy, - 30 zL Wrocław, fef,T071/345-19-54.0600/53-78-29 
P  WIELKA WYPRZEDAŻ KOMPUTERÓW :Peiftium 

III 800,128 MB RAM, HDD 10 GB - 1.500 zł; Pen
tium (II 500, 64 feAM, HDD 8  GB - 1.350 zł; Pen
tium II 400, 64 RAM, HDD 6  GB - 1.050 zł; Pen
tium 200,64 RAM, HDD 2.2 GB - 600 zł; Pentium 
120, 32 RAM, HDD 1.2 GB - 500 zł; Pentium 100, 
16 RAM, HDD 630 MB • 400 zł; P. 90,16 RAM, HDD 
170-400 MB • 350 zł. W szystkie mają CD-ROM, 
FDD, k. graficzną i dźwiękową, tel. 071/789-16-20, 
0608/67-17-57 02027071

ZAMIENIĘ KARTĘ GRAFIKI RIVA TNT2 M64 32 mb + 64 
mb PC100 - na G-force. Sebastian; Wrocław, tel. 787-86-47 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 
HDD 3.2 GB, 64 MB RAM, CD-ROM x44, karta grafiki 8 MB, 
karta muzyczna 16 bit, obudowa AT, klawiatura, mysz - na 
sam ocM d osobowy. Wrocław, tel. 07-1/351-53.-68, 
0604/71-39-48
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 
MB RAM, CD-ROM 24x, HDD 2.5 GB, akcelerator 3D, karta 
muzyczna, oprogramowanie (Windows 98), mysz, klawiatu
ra, na Fiata 126p, Poloneza, po 1988 r„ do remontu, dopła
cę. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11. 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB 
RAM, FDD 1.44 MB, HDD, karta muzyczna, monitor koloro
wy 14*, klawiatura, mysz, obudowa mini tower • na organy 
Casio, Yamaha. Wrocław, tel. 071/345-82-76 
ZASILACZ DO PC 150 W, - 30 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
ZASILACZ ATX 235 W - 50 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
ZASILACZ AWARYJNY 250 PRO, -140 zł lub zamienię na 
dysk twardy. Oleśnica, tel. 071/31542-13 .
ZASILACZ AWARYJNY UPS do PC, stan idealny, awaryjne 
zasilanie do 1 godz, • 125 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40, 
0606/81-75-85
ZASILACZ DO DRUKAREK HP 6xx, 5xx, 4xx, - 60 zł. Le
gnica, teł. 076/856-35-09,0603/55-7044

ROWERY
AKCESORIA ROWEROWE: klocki*hamulcowe do hamulca
tarczowego Shimano XT i Magura Louise - 70 zł oraz prze-
rzutka tylna Shimano -120 zł. Wrocław, tel. 0606/89-19-92
AMORTYZATOR ROCK SHOX niebieski, pompka, - 900 zł.
Bolesławiec, tel. 0501/22-51-99
KASK ROWEROWY SPRINT nowy, - 60 zł. Wrocław, tel.
071/372-89-12
KOŁO KOLARSKIE wyczynowe, kompletne, • 350 zł. Lu
bin, tel. 076/724-05-44
KUPIĘ AMORTYZATOR RST Delta HL 5a, nowy lub stan b. 
dobry, b. pilne. Legnica, tel. 076/722-40-99 po godz. 15 
KUPIĘ ROWER dobrej klasy, stan b. dobry, zadbany, rama 
aluminiowa, z amortyzatorem Rock Shox, RST, itp., osprzęt 
min. LX 2000 r., rama ok. 18". za rozsądną cenę). Piotrowi
ce, tel. 074/858-10-68
KUPIĘ ROWER GÓRSKI 2 szt., męski i damski, nowe. z 
dobrym osprzętem. Wrocław, tel. 0602/41-57-56 
ŁAŃCUCH SHIMANO na 9 biegów - 70 zł, kaseta na 9 bie
gów, od 11 do 32 zębów - 180 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-49-26 wieczorem
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sp o rto w e , 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

RAMA Cr-Mo, 18", nowe opony Schauble, hamulce tarczo
we przednie i tylne, obręcze stożkowe Rigida, osprzęt Sachs,
-1.000 zł. Szczodre, tel. 071/399-85-20 -
RAMA ROWERU GÓRSKIEGO 26" • 50 zł. Kłodzko, tel.
074/867-58-21
ROWER niebiesko-szary, aluminiowa rama, rozmiar 16", 
przedni amortyzator RST, osprzęt Shimano Acera, przednia 
przerzutka Sram 5.0, Grip Shift, koła 26", - 700 zł. Pastu
chów, tel. 074/850-80-98
ROWER KTM ULTRA YS RST, Shimano Altus, Aera, CrMo, . 
Dia Compe, nowy -1.100 zł. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
ROWER MISTRAL męski, koloru bordowego, stan b. dobry,
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/348-40-01
ROWER ROMET męski, stan dobry - 60 zł. Wrocław, tel.
0501/46-83-61
ROWER SCOTT nowy; osprzęt deore DX i LX, damski, koła 
28’. - 850 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
ROWER BMX szary, do freestyle, rama Harobikes, osprzęt 
Fusion, stan b. dobry, - 850 zł. Kiełczów, tel. 071/398-80-58 
po godz.20

ROWER BMX dla chłopca lub dziewczynki, stan b. dobry, - 
95 zł. Wrocław, tel. 0501/84-47-08 
ROWER GÓRSKI dziecięcy, do 11 lat, przerzutki w manet
kach, stan dobry, - 200 zł. Ludwikowice, tel. 074/871-62-83 
ROWER GÓRSKI nowy, 2 amortyzatory, - 520 zł. Marcino
wice, tel. 0605/13-66-09
ROWER GÓRSKI koła 26", osprzęt silnika, -150 zł. Oleśni
ca, tel. 0502/87-56-96
ROWER GÓRSKI rama aluminiowa, osprzęt LX i XT, -1.050 
zł. Oława, tel. 071/313-48-27,0502/63-69-04 
ROWER GÓRSKI 18 przełożeń,- kolor niebiesko-czarny, 
oświetlenie, stan dobry, - 280 Zł. Oława, tel. 071/303-80-48 
po godz. 18,0601/49-17-38
ROWER GÓRSKI gruba rama, stan dobry • 285 zł. Wro
cław, tel. 071/352-6041
ROWER GÓRSKI 2001 r., koła 26’, rama na amortyzato
rach, hamulce V-brake, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/355-75-71, 
0501/80-46-25
ROWER GÓRSKI ANLEN(alu 15'), Deore LX-880 zł; Hawk 
(Cr-Mo 19"), Deore LX, Ritchey — 750 zł; Kettler (alu 19"), 
Deore LX - 650 zł; Tokaido, rama Cr-Mo, osprzęt Altus - 330 

- zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99 
ROWER GÓRSKI BERGAMOND amortyzator RST, nowy, 
nie używany, osprzęt Shimano Acera, V-Break, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-18-02,0503/39-63-26 
ROWER GÓRSKI CANNONDALE M 400 rama aluminiowa 
22", klamki LX, przerzutki STX, korba Code, rafki Mavic, opo
ny Pirania, piasty Acera X, zielono-czarny perłowy metalic, - 

. 1.500 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-58 
ROWER GÓRSKI CYCLE WOLF Blafckfock, gruba alumi
niowa rama czarna, tylna przerzutka XT, korba STX RC, czar
ne felgi stożkowe aluminiowe, grube oryg. opony, kierów. 
Downchila, kasowniki'STX RC 8 Bie, amortyzator przedni 
RST 381 EL, V-Breaki Pro-max, piasty Paralax - 1.400 zł. 
Żary, tel. 0502/87-1840
ROWER GÓRSKI DANCELLI amortyzatory, osprzęt Alivio, 
grip shift, - 430 zł. Wrocław, tel. 071/352-6041 
ROWER GÓRSKI DIAMOND BACK, 1997 r., 1 tys. km, 
osprzęt STX/Alivio, lampka Cateye, licznik Sigma 1100, • 
800 zł. Wrocław, tel. 071/373-96-58,0502/31-58-77 
ROWER GÓRSKI ENERGY rama aluminiowa, Deore LX, 
hamulce hydrauliczne Magura, amortyzator Akela, lekki, stan 
b. dobry. - 990 zł. Wrocław, teł. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI GIANT profesjonalny rower XC, 9.5 kg, 
XTR 9, Ritchey WCS. Crossmax, SID, Time Carbon, Flite, 
stan b. dobry, • 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 0501/22-51-99 
ROWER GÓRSKI GIANT ATX 860 rama Cr-Mo, hamulce 
tarczowe przód i tył, osprzęt LX, używany 3 tygodnie, amor
tyzatory SR Somtor, cena katalogowa 4.300 zł, - 2.600 zł. 
Nysa, tel. 0609/40-46-09

ROWER GÓRSKI GT osprzęt XTR, Mavic, amortyzator Ma- 
gnesium Rock-Shock,-1,600 zł, Wrocław, tel: 071/311-18-02,T 

* 0503/39-63-26'
ROWER GÓRSKI KETTLER prod. holenderskiej, męski, alu
miniowy, stan dobry, -170 zł. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ROWER GÓRSKI KTM, 2000 r. żółty, nowy, teleskopy przed-. 
nie, osprzęt dobrej klasy, waga 12 kg, aluminiowa rama, ha
mulce Dia Preme, -.1.000 zł. Legnfca, tel. 0606/82-95-68 
ROWER GÓRSKI KTM ULTRA SPORT, rama aluminiowa 
7005, amortyzator Rock Shox Indy C, osprzęt Deore LX, 8 
speed, opony Corratec Cemi Lick, stan b. dobry + pedały 
SPD, buty Adidas, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI MARVEL młodzieżowy, 16 przerzutek, • 
550 zł. Wrocław, tel. 071/788-60-06 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE rama Cr-Mo, osprzęt De
ore LX, stan b. dobry, 5 miesięcy,' kolor czarny, bez oznak 
zużycia, wysoki model - 750 zł (cena sklepowa -, 1300 zł). 
Jelenia Góra, tel. 0502/94-96-07 
ROWER GÓRSKI NISHIKIROSE rama aluminiowa 18", De
ore Lx «2000 + Deore XT, 27 przełożeń, Rock Shox judy 
XC, stan b. dobry, - 1.690 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI SCOTT EXPRESSION rama 19", - 800 
zł. Oława. tel. 0606/97-34-24
ROWER GÓRSKI SCOTT i Trek, koła 26", 4 szt. - 170-220 
zł/szt. Prochowice, tel. 076/843-59-18 
ROWER GÓRSKI SCOTT G-ZERO, 2000 r., bomber Z-1, 
korby race Bace, Magura Pro-line, LX Mavic • 3.950 zł. Lu
bin, tei. 0604/22-82-95
ROWER GÓRSKI SCOTT EXPRE$SION, 1998 r. kolor zie
lony metalic, rama Cr-Mo, przerzutka Shimano LX, hamulce 
STX, piasty STX, manetki LX, korba STX, koła 26", nóżka, 
stan idealny, • 800 zł. Oława,'tel. 0606/97-34-24 
ROWER GÓRSKI WHEELER nowy, rama Cr-Mo, Acera, 
V-Brake, lekki, stan idealny, - 840 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER KOLARSKI, koła 28". przekł. 3 zębatki, koło 7 zę
batek, podzespoły Sachs • 250 zł. Czechy, gm. Kostomłoty, 
tel. 071/795-19-18
ROWER KOLARSKI koła 28", 10 przełożeń, osprzęt Shi- 
mano/Modolo • 200 zł, BMX, kola 20" - 60 zł, Zenith Special, 
koła 24", 5'przełożeń - 2 szt., 100 zł/szt., stan rowerów b. 
dobry. Wałbrzych, tel. 074/666-20-51 po godz. 17, 
0604/07-13-64
ROWER KOLARSKI stan dobry - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-83-61
ROWER KOLARSKI, 1999 r. rama Cr-Mo Columbus (58 cm), 
osprzęt Shimano 105/600, piasty Sachs, obręcze Remerx 
Tornado, look carbon, licznik Sigma 1200, stan idealny, - 
1.200 zł. Oleśnica, tel. 0502/50-4442 
ROWER KOLARSKI RELIGHT rama Cr-Mo, 62 cm, koła 
drutowe, - 800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88 po godz. 15 
ROWER KOLARSKI ROMET SPRINT dla dziecka w wieku 
8-12 lat, podwójne manetki hamulcowe, oświetlenie, 5-bie- 
gowy, stan dobry, - 70 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-82-06 
ROWER KOLARSKI WHEELER rama aluminiowa, STX, lek
ki, - 790 zL Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER SKŁADAK bagażnik, błotniki, oświetlenie, stan b. 
dobry, -100 zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 0604/87-53-33 
ROWER SKŁADAK WIGRY koła 20", z bagażnikiem, dyna
mo, dodatkowy hamulec, kompletna dokumentacja, stan b. 
dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 355-97-32 po godz. 17 
ROWER TREKINGOWY osprzęt Deore LX, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/311-18-02,0503/39-63-26 
ROWER TREKINGOWY FANATIC stan b. dobry, pełny 
osprzęt, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/341-67-00,0607/30-6341 
ROWER TREKINGOWY HANSEATIC 18 przełożeń Shima
no, błotniki, bagażnik, oświetlenie, stan b. dobry, - 280 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-19-24
ROWER TREKINGOWY KETTLER komputer, stan idealny,
- 350 zł oraz inne. Głogów, tel. 076/83446-34 
ROWER TREKINGOWY SCOTT prod. USA, aluminiowy, 
osprzęt Shimano Deore DX. stan idealny, - 900 zL Legnica, 
tel. 076/862-98-22
ROWER TREKINGOWY VILLIGER rama aluminiowa, De
ore LX 2001. STX RC, 27 przełożeń, oświetlenie, błotniki, 
nowy Tower; stan idealny, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER TRIATHLONOWY OR|A rama Cr-Mo, 57 cm, kie
rownica Scott, manetki w kierownicy, - 1.050 zł. Oleśnica, 
teł. 071/398-86-88 po godz. 15 
ROWER TURYSTYCZNY damski, prod. holenderskiej, naj
nowszej generacji, 3 biegi w piaście, pełna osłona łańcucha, 
stan idealny, - 310 zł. Wrocław, tel.. 071/364-19-24 
ROWER TURYSTYCZNY oświetlenie, bagażnik, -'150 zł. 
Ząbkowice .Śląskie, tel. 074/81546-78,0600/19-76-82 
ROWER TURYSTYCZNY damski, męski, prod. niem., koła 
28", 5 i 3 przełożenia Shimano, bagażnik, oświetlenie, stan 
b. dobry -190 zł. Wrocław, tel. 071/364-19-28,0501/6149-50 
ROWER TURYSTYCZNY damski, nowy - 2000 r.> rama alu
miniowa, 7 przełożeń Shimano, oświetlenie, hamulce bęb
nowe, - 1.200 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-66-08 
ROWER TURYSTYCZNY KELLY’S TOURING, 2000 r., dam
ski, 18 przełożeń, zindeksowane przerzutki, koła 28", błotni
ki, bagażnik/oświetlenie, opony Schwalbe, nóżka, prod. nie
mieckiej, • 380 zł. Wrocław, tel. 0601/48-40-54 
ROWEREK DZIECIĘCY 3-kołowy, reguł, siodełko, - 20 zł. 
Wrocław, tel. 0603/43-8140
ROWEREK DZIECIĘCY, zadbany, gumowe opony + 2 kółka 
boczne, -170 zł. Wrocław, tel. 071/328-29r88 po godz. 20 
lub, 0606/16-7640
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka w wieku 5-7 lat, • 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-02-63
ROWEREK DZIECIĘCY róźowo-fioletowy, używany jeden se
zon, stan b. dobry, odkręcane boczne kółka. -130 zł. Wro
cław. tel. 071/355-05-31.0605/24-22-73 
ROWEREK DZIECIĘCY REKSIO. koła 16". prawie nowy - 
155 zł, rower składak, koła 20", mało używany, bagażnik -- 
95 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz.7-9,18-23 
ROWEREK DZIECIĘCY ROMET Jola", boczne kółka, ró- 
żowo-fioletowy, - 50 zł. Wrocław, tel. 0603/43-8140 
ROWERY DAMSKI I MĘSKI turystyczny i trekingowy, koła 
28", 5 i 18 przełożeń Shimano, błotniki, bagażnik, oświetle
nie, stan b. dobry, zadbane • 190 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/364-19-24,0601/88-23-06 
ZAMIENIĘ ROWER GÓRSKI na motorower. Wrocław, tel. 
071/372-60-72 po godz. 20

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

•  DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, 
spółdzielczo-lokatorskie. Wrocław, tel. 071/342-86-02 
99000001

•  POMAGAMY REALIZOWAĆ KSIĄŻECZKI MIESZKA
NIOWE z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszka
nia). Wrocław, tel. 071/342-86-02 99000001

ADAPTACJA ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH pow. 
mieszk. 130 m2, stodoła 100 m2, budynki gosp. 350 m2, 
działka 26 a, w tym plac o pow. 7  a, ogród 4 a, wolno stoją
ce, przy trasie, - 46.000 zł. Jawor, tel. 0503/02-17-33 
BAR mała gastronomia, pow. 30 m2, na osiedlu w Nysie, - 
28.000 zł. Nysa, tel. 0600/66-41-73 
BAR piwny, pow. użytkowa 43 m2 + działka 144 m2 (wła
snościowa), • 50.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-82-01 
BAR z bogatym wyposażeniem, z lokalizacją, preferowana

' działalność - śmażafnia ryb, gyros-kebab, od 25.000zLWro- 
cław, teł,,788-20-31,0606/55-60-89?' t t  
BAR GASTRONOMICZNY kurczaki z rożna, hot-dogi, ham
burgery, funkcjonujący, ul. SuGha przy Dworcu Głównym, •
36.000 żł. Wrocław, tel. 0602/69-74-84 
BAR-ZAJAZD przy trasie Bolesławiec - Zielona Góra, kom- 
pletne wyposażenie, taras, 2 km od autostrady, możliwość 
zamieszkania, piwnice, parkjng, rolety, alarm, -139.000 zł 
lub zamienię na samochód albo mieszkanie. Bolesławiec, 
tel. 075/732-86-11, 0604/98-63-37, 0502/60-52-65 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0142www.autogielda.com.pl)
•  BIURO NIERUCHOMOŚCI w Trzebnicy posiada duży 

wybór domów, od 35.000 zł, mieszkań od 1.000 zł/m2, 
działek, od 8 zł/m2 , grunty rolne, działki rekreacyjne. 
Biuro Nieruchomości, 55-100 Trzebnica, ul. Kościelna 
7, tel. 071/312-00-89 w godz. 10-18,071/387-20-24 w 
godz. 10T-17 99000001 

BUDOWA DOMU 140 m2, parterowy, stan*surowy zamknię
ty, działka 20 a (ogrodzona), wszystkie media, we wsi Chróst- 
nik k. Lubina, ładna lokalizacja, - 230.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-70-62 do godz. 17 '
BUDOWA DOMU wolno stojącego, stan surowy, zadaszo
ny, pow. 250 m 2,1 kondygnacja, okna z PCV, Lukas, dobra 
lokalizacja - Dziwnów, działka 524 m 2 ,150 m od morza, -
300.000 zł. Dziwnów, teł, 091/381-37-79 •
BUDOWA DOMU jednorodzinnego, dom pokryty dachówką, 
działka o pow, 7 arów, Nowa Sól - Morzyca, ul. Różana 10, -
58.000 zł. Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02, 
0600/38-58-99
BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO 5-pokąjowa, pow. 
137 m2, działka 5 arów, uzbrojona, wykonane: piwnica i par
ter + przyłącza, w Zgorzelcu, przy granicy, - 66.000 zł. Trój-

* ca, tel. 0608/05-27-62
BUDOWA DOMU w Obornikach Śl., działka 1040 m2, wolno 
stojącego/parterowego, indywidualny projekt,'mury parteru, 
bez stropu, działka uzbrojona w 100%, ładna lokalizacja, •
160.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wro
cław. tel. 071/352-58-77.0502/33-25-64
BUDOWA DOMU w zabudowie szeregowej, stan surowy, 
otwarty, 10 km od Wrocławia, kier. Sobótka - 135.000 zł lub 
zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/362-61-26,0501/06-53-78 
BUDYNEK magazynowo-warsztatowy, w Wojnowicach, pow. 
420 m2, na działce o pow. 0.42 ha, wszystkie media, -
109.000 zł. Czernica, teł. 0609/45-5446
BUDYNEK mieszkaino-gastronomiczny, pow. użytkowa 274 
m2, działka 87 arów, -180.000 zł. Jagniątków, woj. jelenio
górskie, tel. 0503/55-6340
BUDYNEK po byłej zlewni mieka, 75 m2, działka 5 a, możl. 
adaptacji na bar, budynek mieszkalny lub inną działalność, -
29.000 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
BUDYNEK pow. 215 m2, możliwość adaptacji na mieszka
nie oraz kupna części, - 95.000 zł. Łomnica, gm. Mysłakowi
ce, tel. 075/713-00-23
BUDYNEK wolno stojący, pow. 130 m2, na działce 750 m2, 
teren ogrodzony, własnościowy, przemysłowy, media, -
295.000 zł lub zamienię na mieszkanie 3, 4, 5-pokojowe. 
Wrocław, tel. 071/363-3447
BUDYNEK 446 m21 warsztat 150 m2, działka 0.37 ha, przy 
trasie Opole-Namysłów, w miejscowości Zieliniec, idealne 
na agroturystykę, możl. założenia hurtowni, restauracji -
100.000 zł lub zamienię na Mercedesa Sprintera, Fiata Du- 
cato lub VW Transportera. Zieliniec, tel. 077/411-36-12 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem. 
-A00540www.autogielda.com.pl)
BUDYNEK MAGAZYNOWO - WARSZTATOWY w Wojno
wicach, 10 km od Wrocławia, pow. 250 m2, na działce 0.32 
ha, na każdą działalność gosp., możliwość budowy domu 
mieszk. - 66.400 zł. Czernica, tel. 071/318-01-91 
BUDYNEK SKLEPOWY wolno stojący, 52 m2, na działce 
180 m2, w Węglińcu, Ul. Kochanowskiego 1A, - 36.000 zł. 
Białogórze, tel. 075/771-23-30 
BUDYNEK WARSZTATOWY pow. 100 m2. na działce 1400 
m2, we Wrocławiu, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na 
działce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca 
Kł. - Międzylesie, - 30.000 zł. Długopole Górne; teł. 
0602/40-03-48
BUDYNKI MAGAZYNOWE, działka 1.38 ha, wiaty stalowe, 
garaże, pomieszczenia biurowe, siła, woda, telefon, - 30.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/86742-29 po godz. 15,074/867-83-94 
do godz.15
O  CENTRUM MEBLOWE z siedzibą 20 firm, pow. 

1300 m2 , utwardzona działka 2000  m2 , wszyst
kie media, • 600.000 zł. Olesno, woj. opolskie, tel. 
0606/18-30-76 03006061

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie, kwaterun
kowe, zadłużone, bez pośredników, płacę gotówką. Wrocław, 
tel. 0503/75-93-56
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe lub za
dłużone. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, w ce
nie do 35.000 zł, załatwię formalności. Wrocław: tel. 
071/34249-23,071/343-0248 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE spółdzielczo-lokatorskie, 
kwaterunkowe, może być zadłużone, bez pośredników, do 
remontu. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, lokator
skie, może być-do remontu, okolice Jeleniej Góry, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/37-76-65 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe spółdziel- 
czo-lokatorskie lub zadłużone. Wrocław, tel. 0503/8440-29 
DO WYDZIERŻAWIENIA PAWILON handlowy,: typu Metal 
Piast, pow. | |  m2, wejście do środka, duże okną, inst. el., 
woda, w Dzierżoniowie - 1.200 żł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-22-07
DO WYDZIERŻAWIENIA POMIESZCZENIA biurowe. 300 
m2 . pom. magazynowe 1380 m2 , z rampą blisko centrum - 
10 zł/m2. Wałbrzych. tel. 0602/4945-89
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 duży pokój z używalnością kuchni i łazien
ki, w domu jednorodzinnym - osobie samotnej, 400 zł/mies. 
Wrocław, teł, 071/363-13-78
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE 2-osobowe, w nowej zabudo
wie szeregowej na Krzykach, oddzielne wejście, kuchnia, ła
zienka, jadalnia, telefon, grill w ogrodzie - cena 260 zł/oso
bę. Wrocław, tel. 071/333-7245.
DO WYNAJĘCIA 2 POMIESZCZENIA ok. 50 m2 każde, na
dające się na różne cele - 500 zł. Lubin, tel. 0606/27-63-74 
DO WYNAJĘCIA APARTAMENT willa, w górach, pow. 88 
m2 , osobne wejście, ogród, umeblowany, wszystkie media, 
TV SAT, miejsce na parkowanie samochodu, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 373-06-76
•  DO WYNAJĘCIA BIURA luksusowe, różne metraże, 

możliwość aranżacji, klimatyzacja/sieć teleinformatycz-
. na ISDN, prestiżowy budynek, ochrorla oraz monito

ring 24 h, miejsca parkingowe strzeżone, lokalizacja: 
okolice .Korony", przy trasie na Warszawę, bez prowi
zji. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/51-96-13, 
0501/7446-00 99000001 

DO WYNAJĘCIA BIURO 2 pokoje, osobne wejście, telefon, 
alarm, zaplecze sanitarne, 35 m2, Karłowice - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/325-21-85 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA BOKS GARAŻOWY piętrowy, przy ul. Za-
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chodniej 12, we Wrocławiu, pilot do bramy wjazdowej • 250 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-01-03 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK warsztatowy, pow. 180 m2, w 
Leśnej • 600 zł/m-c. Leśna, tel. 075/721-13-37 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, 140 m2, wszyst
kie media, ogrzewanie gazowe, parking, teren ogrodzony, •
1.400 zł /m-c. Osiek, gm. Lubin, tel. 076/842-83-63. 
076/844-67-00
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK gospodarczy, nadający się na 
skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogodny 
dojazd, 30 km od Wrocławia, w kierunku Kłodzka • 1.500 
zł/mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-82-55
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK o pow. 400 m2, w Kiełczowie, 
na działalność gosp., możliwa adaptacja na mieszkania -
5.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/58-15-39
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK w Kiełczowie (kolonia), 90 m2, 
wolno stojący, siła, gaz, telefon, okratowany, na magazyn 
lub cichą produkcję, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 120 m2, 
na biuro i pomieszczenia magazynowe, koo Polskiego Ra
dia, - 2.500 zł /mies. Wrocław, tel. 071/339-72-22 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK o pow. 80 m2, na cichą pro
dukcję lub magazyn, teren ogrodzony, media, 7 km od cen
trum Wrocławia, pies stróżujący - 800 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/311-75-07,0603/86-38-92 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, 120 m2, nadaje 
się na cichą produkcję, magazyn, hurtownię, usługi, cena
1.000 zł/miesiąc + liczniki. Wrocław, tel. 071/372-72-67 
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ GABINETU KOSMETYCZNEGO 
prcy ul. Powstańców.SI., na usługi typu: tipsy, pedicure, ma
nicure, makijaż permanentny, tatuaże - 500 zł/miesiąc. Wro
cław, tel. 071/337-14-96,0604/48-24-56
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ POMIESZCZENIA BIUROWEGO 
o pow. 25.m2, we Wrocławiu, przy ul. Długiej, z telefonem, 
cena - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-01-07, 
0605/25-30-09
DO WYNAJĘCIA DOM w Kluczborku, przystosowany do wy
najmu kwater̂  pokoje 3-, 4-osobowe, 2 łazienki, TV sateli
tarna, do dyspozycji kuchnia i pralnia z wyposażeniem - za
praszamy firmy. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
DO WYNAJĘCIA DOM komfortowy' 6 pokoi, sauna, garaż, 
na 2 samochody, z ogrodem, w środzie Śląskiej, - 2.600 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-39-11.0605/34-66-71 
DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, nowy, o pow. 320 m2, 
na działce 900 m2, obok ogrodzony plac 1207 m2, duże miej
sce parkingowe, na długi okres - 4.000 zł/mies. Wrocław, 
tel. 0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA DOM we Wrocławiu, dla firmy, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-88-21
DO WYNAJĘCIA DOMEK wolno stojący, 50 m2, osobne wej
ście, ogrodzony, atrakcyjna lokalizacja - 5.000 zł. św. Kata
rzyna. tel. 071/311-39-03
DO WYNAJĘCIA DOMEK jednorodzinny, przy trasie Leśni- 
ca-Lubin, pomieszczenia gospodarcze, garaże, nadaje się 
na działalność gospodarczą. Legnica, tel. 076/850-20-70, 
076/857-01-96,0601/73-42-88 
DO WYNAJĘCIA DOMEK jednorodzinny, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, woda, telefon, okolice Wrocław - Leśnica, płatne 
za 3 miesiące - 800 zł. Gałów, tel. 071/396-50-49, 
071/396-50-74
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE - 2-osobowy i 1-osobowy, 
kuchnia, łazienka, osobne wejście, w willi • 200 zł/mies ./osobę 
(bez dodatkowych opłat). Wrocław, tel. 071/345-71-26 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w willi, osobne wejście, 
kuchnia, łazienka, dla osób niepalących, na Karłowicach, 
cena • 450 zł/mies./pokój. Wrocław, tel. 071/372-75-52 
DO WYNAJĘCIA DWA POMIESZCZENIA o pow. 50 m2, 
nadające się na różne cele - 500 zł/mies. (za jedno). Lubin, 
tel. 0606/27-63-74
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w Lubinie, przy ul. Towarowej, od 
lipca -130 zł/mies. Lubin, tel. 076/846-71-55 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Tarnobrzeskiej, • 180 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-49-95
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Sucha, k. Dworca Głównego, 
w zabudowie szeregowej - 180 zł/mies. Wrocław, tel. 
0503/85-22-47
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Różana • 220 zł/mies. Wro
cław, tel. 326-06-77,0608/38-76-04 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 17 m2, na Muchoborze Du
żym, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/357-59-02 po godz.19 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Bajana - 200 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/362-80-27
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy pl. Staszica • 150 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/329-06-74
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Borowskiej, własnościo
wy, duży, kanał, światło, z możliwością dobudowy, • 230 zł. 
Wrocław, tel. 072/322-35-00 po 16 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, ok. pl. Kościuszki, 
-150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/787-37-57,0503/87-93-00 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, róg ul. Wiśniowej i 
Powstańców Śl. »■ 200 zł/mies. Wrocław, tel. 071/337-18-57 
wieczorem
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 300 m2, wys. 4 m, - 700 zł. 
Bierutów, tel. 071/315-70-02
DO WYNAJĘCIA HALA konstrukcji stalowej, pow. 160 m2, 
plac utwardzony 3000 m2, w dobrym punkcie • 1.50 zł/m2. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-98-03 
DO WYNAJĘCIA HAU wys. 3,5 m, pow. 1100 m2, z po
mieszczeniem socjalnym, c.o., woda, siła, telefon, teren ogro
dzony, utwardzony, trasa Wrocław • Oława - 7 zł/m2. Grobli- 
ce, tel. 071/311-54-14,0501/74-74-27 
DO WYNAJĘCIA HALA produkcyjna o pow. 960 m2, wraz z 
placem manewrowo-składowym o pow. 4.500 m2, przy tra
sie Nysa-Kłodzko - 4 zł/m2. Otmuchów, tel. 077/435-41-27 
DO WYNAJĘCIA HALA na magazyn, o pow. 400 - 1000 
m2, 8 km od Wrocławia - nadaje się do przechowywania 
maszyn, przyczep, łodzi itp. Św. Katarzyna, tel. 
0603/84-78-77
DO WYNAJĘCIA HALA w Trzebnicy, 400 m2, wys. 5 m, 
plac utwardzony, ok. 1.500 m2, wszystkie media, atrakcyjna 
lokalizacja, działka ogrodzona, pow. 80 a, blisko obwodnica 
Wrocław - Poznań (500 m), - 4.000 zł. Trzebnica, tel. 
0601/74-66-30,0601/74-66-40 
DO WYNAJĘCIA HAU 1.000 m2 - 3.000 zł/mies. Zębice, 
tel. 071/311-60-14
DO WYNAJĘCIA HAU 120 m2, w Żarach - 900 zł/mies. 
Żary, tel. 068/374-81 -85 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA KAMIENICA w Złotym Stoku, w rynku, pow. 
300 m2, na działce 1000 m2, ogrodzona, przy granicy cze
skiej, na długi okres • 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA przy DH .Astra’ - 500 zł + 
opłaty, ok. 200 zł/m-c, za pół roku z góry. Legnica, tel. 
076/862-96-82,0609/02-23-95 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w Oławie, w centrum, 28 
m2, widna kuchnia, telefon, III piętro, od zaraz, na czaś nie
określony - 520 zl/m-c + media. Oława, tel. 071/313-49-16 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 2-osobowa, pokój 24 m2, 
taras oszklony, kuchnia, prysznic, używalność pralni - 400 
zł/os ./mies. św. Katarzyna, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA - 700 zł + gaz i prąd. Wro
cław, tel. 787:23-52
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA komfortowa, umeblowana 
- 700 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/788-16-26 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA dla dwóch panów (lub jed
nego), osobne wejście, w willi, łazienka, cena 600-650 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/333-50:83 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA ul. Sienkiewicza - 800 
zł/mies, + opłaty. Wrocław, tel. 0602/62-58-78

DO WYNAJĘCIA KAWALERKA o pow. 21 m2, po remon
cie, umeblowana, balkon, z telefonem, cena - 700 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/355-61-50 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA umeblowana, bez pośred
ników, niskie opłaty, na os. Kużniki, cena - 750 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/343-02-04 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA cena 600 zl. Wrocław, tel. 
071/325-47-18
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA okolice Grabiszyńskiej, 30 
m2 - 550 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0601/71t69-78 
DO WYNAJĘCIA KIOSK typ .szczęka', w punkcie handlo
wym, branża dowolna, Wałbrzych • Podzamcze - 500 zł/mies. 
Wałbrzych, tel. 074/841-63-29,0602/33-66-42
•  DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY ok. 100 m2, na 

dowolną działalność, Przemków, cena od uzgodnienia.
' (Możliwość wydzierżawienia części lokalu). BN .as”, Po

lkowice, tel. 076/847-46-20 (fax), 0601/40-13-75 
99000001

O DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY na aptekę, 
w sąsiedztwie przychodni i szpitala, pow. 120 m2 
- 7.000 zł. Wrocław, tel. 0602/67-05-27 81012981

•  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-USLUGOWY we 
Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego, pow. 250 m2 - 60 
zł/m2, od zaraz, duża sala sprzedaży oraz zaplecze, 
duże witryny. .M&D* Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/342-48-85,0604/62-23-40 99000001

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 w centrum Polanicy Zdróju, ideal
ny na sklep, biuro, gabinet lekarski, pow. 75 m2, całość lub 
samodzielna część (50 lub 25 m2) • 30 zł/m2. ., tel. 
074/868-29-63 lub, 0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 300 m2, w całości lub na stoiska 
handlowe, w centrum Dzierżoniowa - 600-800 zł/mies. + VAT. 
., tel. 0605/72-16-59
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, pow. 62 m2, 
duży parking, tabl. reklamowe o pow. 2 m2 - 700 zł/mies. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-04-96 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 50 m2, w centrum Jeleniej 
Góry - 5.000 zł/mies. lub 102 m2 • 100 zł/m2, parter. Jelenia 
Góra, tel. 0604/40-85-90
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy na działalność gospo
darczą, pow. 400 m2, piętrowy, zaplecze socjalne, teren ogro
dzony, atrakcyjna lokalizacja - 3 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 
0502/62-38-80
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 108 m2, nowy, parter. 2 duże 
witryny, parking przy gł. drodze z Wrocławia do Kamieńca 
Wrocł., na sklep, magazyn, przedstawicielstwo, cena 18 
zł/m2. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-57-29 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy w Lubinie, 
pow. 120 m2, c.o., w.c., z telefonem, pomieszczenia socjal
ne i magazynowe • 2.600 zł/mies. + opłaty licznikowe. Lu
bin. tel. 076/849-86-36,076/846-92-85.
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2, na sklep, biuro, gabi
net, wyposażony w CO, siła, woda, z telefonem - 1.500 zł. 
Lubin. tel. 076/844-79-81
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 300 m2 • 8 zł/m2 mies. + 
VAT. Lubin, tel. 076/749-02-31 w godz. 8-15,076/847-13-60 
w godz. 16-22 ł
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY w Lubinie przy ul. 
Drzymały, w ciągu pawilonów, 32 m2 - 1.600 zł/mies. lub 
nawiążę współpracę w branży elektronicznej lub innej tech
nicznej. Lubin, tel. 076/724-06-94 
DO WYNAJĘCIA LOKAL nad morzem, pow. 60 m2, w okre
sie letnim, w lipcu, sierpniu, w Mrzeżynie, 20 m od plaży •
7.500 zł/mies. Mrzeżyno, tel. 0503/38-67-73 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 96 m2 w Obornikach Ślą- 
skich, na osiedlu, przy trasie, duże witryny, parking, wysoki 
standard, nowy budynek - 25 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 
0603/99-80-29
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2, z przeznaczeniem 
na sklep, biura, usługi, cichą produkcję, wszystkie media •
1.000 zł/mies. Oleśnica, tel. 314-47-50,0603/94-43-23 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 55 m2, wolno stojący, w atrakcyj
nym miejscu, na dowolną działalność, z dużym placem przed 
budynkiem -1.500 zł + VAT. Oława, tel. 071/313-81-51 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2, w tym biuro 15 m2, 
siła, media, parking, • 14 zł/m2. Siechnice, tel. 071/311-57-66 
DO WYNAJĘCIA LOKAL sklepowy we Wrocławiu, pow. 60 
m2, na sklep lub biuro, - 1.000 zł + opłaty. Strzeszów, gm. 
Wisznia Mała. tel. 071/312-82-10 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 70 m2. telefon, blisko cen
trum w Świdnicy - 30 zł/m2. Świdnica, tel. 074/852-51 -35, 
074/853-24-84
DO WYNAJĘCIA LOKAL 16 m2, WC, zaplecze, nadaje się 
na biuro rachunkowe, kancelarię, zakład fryzjerski, gabinet 
lekarski, gabinet masażu, - 400 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-28
DO WYNAJĘCIA LOKAL na działalność handlowo-usługo
wą, pow. 20 m2, w okol. Zielonego Rynku - 1.200 zł/mies. 
Wałbrzych, tel. 074/847-79-03 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 21 m2. na Krzykach, na osie
dlu. kafle, gipsogładzie, sufit podwieszany, stolarka alumi
niowa, dostosowany na zakład fryzjerski - 700 zł/mies. Wro
cław, tel. 0606/40-34-24
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo - magazynowy, 160 m2 
+ 50 m2 w centrum Ołtaszyna, media, siła, w.c., możliwa 
każda działalność. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 20 m2, w centrum Wrocła
wia, na biuro lub gabinet lekarski - 800 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/321-22-75
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 97 m2, na działce 280 m2, 
przy głównej trasie na Poznań -1.100 zł/mies. + Opłaty. Wro
cław, tel. 071/351-9944
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. ok. 50 m2, okolice Rynku, 
parter, wejście od ulicy, witryna, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/351-73-52
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy, ul. Łukasińskiego, 35 m2, 
komfortowe z wyposażeniem, we Wrocławiu, parter, wejście 
od ulicy • 1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 35 m2 - 1.600 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/321-67-30
DO WYNAJĘCIA LOKAL we Wrocławiu, przy ul. Balono
wej, pow. 120-180 m2, od t.500-2.200 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/788-48-51,071/355-11-71 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 120 m2, na Krzykach, ul. Polarna, 
brama wjazdowa, telefon, gaz, pomieszczenie socjalne, wc, 
najchętniej na magazyn • 1.600 zł/mies. + podatek. Wrocław, 
tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biura, gabinety, pow. 36 m2,2 
pokoje, holi, wc, c.o., telefon, system antywłamaniowy, nie
zależne wejście od frontu, na Karłowicach, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/325-21-85
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, o pow. 28 m2, przy ul. 
Świdnickiej, 3 linie telefoniczne, na 4. piętrze, winda, pilnie, 
bez pośredników, cena - 25 zł/m2 (netto). Wrocław, tel. 
071/344-62-13 wewn. 408,0501/37-10-38 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, sklep, gabinet, usługi, 

■ os. Kozanów, 32 m2, WC, c.o., siła, z telefonem, alarm, wi
tryna - 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/357-1 
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY ul. Chrobrego. 32m2, 
telefon - 1.800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/789-47-88 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro lub gabinet, 20 m2, w 
centrum Wrocławia, - 800 zł. Wrocław, tel, 071/321-22-75

DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, 122 m2, z przezna
czeniem na każdą działalność biurowo-handlową, pracow
nię, usługi, warsztat, serwis, telefon, siła, alarm, duży plac - 
20 zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-43-68 
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY o pow. 136 m2, woda, 
prąd, siła, lokalizacja, Mokronos Dolny (2 km od Wrocławia), 
możliwa cicha produkcja lub magazyn, hurtownia, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/83-84-68
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 telefoniczna, dział techn., tel. 
071/343-11-39,071/342-57-15 01031131

•  DO WYNAJĘCIA LOKALE użytkowe w. Polkowicach: 
pow. 92 m2, duże witryny, ok. Rynku • 30 zł/m2 + opła
ty, pow. ok. 120 m2, pasaż handlowy, w centrum Polko
wic - 30 zł/m2, pow. 172 m2 (w tym piwnica 75 m2), w 
centrum Polkowic • 5.000 zł/mies. (netto) + opłaty. BN 
.as", Polkowice, tel. 076/847-46-20 (fax), 0601/40-13-75 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE w Polkowicach: 
pow. 55 m2, parter, duże witryny, ok. Rynku, cena -
2.500 zł/mies. ♦ opłaty, pow. 64 m2, os. Sienkiewicza, 
cena - 2.000 zł/mies. ♦ opłaty (lub sprzedaż - 130.000 
zł). BN .as", Polkowice, tel. 076/847-46-20 (fax), 
0601/40-13-75 99000001

•  DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE : Szczytnicka, 
38 m2 - 1.500 zł + liczniki, Śródmieście, 73 m2 - 2.500 
zł + liczniki, Szczytnicka, 90 m2 • 3.500 zł + liczniki, 
Hubska, 58 m2 - 2.000 zl + liczniki, Śródmieście, 76 
m2 - 3.500 zł>  liczniki, Szczytnicka, biuro, 38 m2 -
1.200 zł + liczniki. BN Libucha, Wrocław, tel. 
071/321-91-91 99000001

DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWE 70 
m2 i 45 m2, w Oławie, przy głównej trasie, parter, witryny, 
parking - 1.300 zł/mies. Oława, tel. 071/313-48-21, 
0605/60-72-30
DO WYNAJĘCIA LOKALE na Dworcu Świebodzkim, pow.
14-18 m2, na biura, usługi, • 40 zł/m2 z mediami. Wrocław, 
tel. 071/369-33-77,071/34-09-97 
DO WYNAJĘCIA LOKALE 110 i 140 m2, w centrum Wro
cławia, telefon, prąd, ogrzewanie, kafelki, parter, nadaje się 
na każdą działalność lub biura - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA LOKALE biurowe, w centrum Wrocławia, 
dobry dojazd, własny parking, z telefonem, różne powierzch
nie - od 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 355-88-66, 
0501/57-54-12
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN od 150 do 1000 m2, biura, 
waga samochodowa, teren ogrodzony, utwardzony, strzeżo
ny, od 5 zł/m2. Świebodzice, tel. 074/854-46-07, 
0601/84-18-05
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 1000 m2, - 2 zł/m2. Trze- 
boszowice, gm. Paczków, tel. 077/431-30-68 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W HALI pow. 100-200 m2, hur
townia materiałów budowalanych, przy głównej drodze wy
lotowej z Wrocławia -12 zł/m2 mies. wraz z biurem i telefo
nem. Wrocław, tel. 071/346-22-95,0601/84-95-55 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU 2-osobowym, dla 
pani, pokój umeblowany, samodzielny, aneks kuchenny, w 
willi na Krzykach - 250 zł, bez dodatkowych opłal Wrocław, 
tel. 071/362-85-41
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE : Bal

zaka, 76 m2 -1.000 zł + opłaty, Inowrocławska, 60 m2 
• 1.400 zł + liczniki, Krzyki, 63 m2 - 1.200 zł + opłaty, 
Jaracza, 63 m2 • 1.200 zł + woda, Tyrmanda, 60 m2 -
1.000 zł + opłaty, Reja, 66 m2 -1.500 zł ♦ liczniki, Ga- 
jowa, 70 m2 • 1.200 zł + liczniki, Grabiszyńska, 60 m2 •
1.300 zl+liczniki,. Bystrzycka, 57 m2 -1.000, zł * opłaty, 
.AS" Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE : Wej- 
herowska, 40 m2 - 900 zł + liczniki, Krzyki, 36 m2 - 850 
zł, Popowice, 40 m2 - 800 zł + liczniki, pl. Grunwaldzki
- 900 zł + liczniki, Gajowa - 900 zł, Rynek, komfortowe
- 1 -300 zl + liczniki. Grabiszyńska, 40 m2, umebl. - 900 
zł + liczniki, Dzielna, 49 m2 - 700 zł + opłaty, Bacciarel- 
lego, 36 m2, komfort. - 1.000 zł + liczniki, .AS" Nieru
chomości, Wrocław, tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Popo
wice, 40 m2 - 700 zł, Buczacka - 600 zł + opłaty, Racła
wicka, 29 m2 - 730 zł + liczniki, Rynek, 28 m2 • 750 zł + 
liczniki, Grabiszyńska, 22 m2 - 600 zi + liczniki, Zaci
sze - 600 zł, Wyszyńskiego - 800 zł + liczniki, Krzyki - 
500 zł + liczniki Biskupin - 800 zł + liczniki. .AS" Nieru
chomości, Wrocław, tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA : M-2 Szczepińska -
1.200 zł + liczniki, M-2 Nowodworska - 950 zł + liczniki, 
M-3 Kwiska - 950 zł + liczniki, M-2 Górnickiego -1.000 
źł + liczniki, M-2 Zachodnia • 900 zł + liczniki, M-1 
Szczytnicka - 750 zł + liczniki. BN Libucha, Wrocław, 
tel. 071/321-91-91 9900« 0001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 
m2, komfortowe, wyposażony aneks kuchenny oraz ła
zienka, telefon, sieć SDI, prestiżowy budynek, ochrona 
oraz monitoring 24 h, w cenie parking strzeżony oraz 
komórka gospodarcza, lokalizacja: okolice .Korony", 
wylot na Warszawę, bez prowizji. Wrocław, tel. 
071/320-71-70 (fax), 0601/51-96-13, 0501/74-46-00 
99000001 . . .  '

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA, POKOJE I-, 2-, 3-oso- 
bowe, oddzielne wejście - 250 zł, mieszkania 1-pokojo- 
we, od 550 zł + liczniki, 2-pokojowe - od 800 zł + liczni
ki, 3-pokojowe, od 1.000 zł+liczniki. BU .KAMEX", Wro-

, cław, ul. Jedności Narodowej 36/5, tel. 071/321-98-13 
wgodz. 10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wro
cławiu - Śródmieście, ok. pl. Grunwaldzkiego, winda, 
balkon, pow. 57 m2, do zamieszkania od zaraz, bezpo
średnio od właściciela -1.100 zł + czynsz i liczniki., tel. 
0501/29-99-61 99000001

O DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE na 
Psim Polu, pow. 73 m2, balkon, po remoncie, licz
niki, - 1.200 zł ♦ opłaty., tel. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01029741

O DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE z przeznaczeniem 
na lokal, po remoncie, pow. 54 m2, 2 pokoje + 
aneks kuchenny, rozkładowe, + gara i  i zagospo
darowany ogród - 1.200 zł + liczniki., tel. 
071/349-48-02,0605/35-61-90 80008911

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe: Krzyki, 35 
m2, umebl., telefon - 600 zł + liczn., Sudecka, 2]lm2 • 
600 zł * liczn., Kamienna, 29 m2, umebl. • 700 zł + 
liczn., Pl. Grunwaldzki, 31 m2 - 400 zł + liczn., Poleska, 
37, m2 - 650 zł + liczn., 2-pokojowe: Kraszewskiego, 40 
m2 - 600 zł + liczn., Drukarska, 40 m2 - 800 zł + liczn., 
Śliczna,. 37 m2, umebl. - 750 zł +, liczn., Biuro Nieru
chomości, tel. 071/342-06-43, 0603/07-33-63 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, 
willowe, oddzielne wejście, umeblowane, Krzyki, Park 
Południowy - 950 zł, Komandorska, 28 m2 • 800 zł + 
liczniki, Litomska, 36 m2, umeblowane - 850 zł + liczni
ki. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 
0602/79-88-36 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, 
komfortowe, nowe, umeblowane, przy ul. Świeradow- 
skiej, cena - 1.000 zł/mies. + opłaty. DS. Nieruchomo
ści, Wrocław, tel. 071/337-11-15 99000001

O DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE wil-

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny 
tel. 076/856-06-05,0-605 268 724

OP994238 m
lowe, 43 m2 - 900 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/364-46-46 80012031

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, we Wrocławiu 
przy ul. Zielińskiego, umeblowane, z telefonem • 1200 zł/m-c 
+ opłaty. Wrocław, tel. 071/782-96-31 1 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2, od 
zaraz, bez pośredników, w centrum Wrocławia, blisko dwor
ca, umeblowane, z telefonem, wszystkie media, TV kablo
wa, sprzęt AGD, odnowione, łazienka nowocześnie wyposa
żona, z kabiną, dla 2 osób lub na gabinet -1.100 zł + liczniki 
i kaucja. Bolesławiec, tel. 075/732-26-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Brzegu,
II p., pow.41 m2, słoneczne, kuchnia, łazienka, c.o., rozkła
dowe - 500 zł + liczniki. Brzeg, teł. 077/411-47-67 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kłodzku • 
800 zł + opłaty. Kłodzko, tel. 074/868-27-68 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, 60 m2, w 
Wolsztynie • 550 zł/m-c. Zenon Prałat, 67-413 Krążkowo 68 
a, gm. Sława
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, nowe, 60 m2 - 
550 zł/m-c. Krzepielów, gm. Sława Śl., tel. 068/356-81-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowa
ne, pow. 56 m2, na os. Piekary - 640 zł/mies. + liczniki. Le
gnica. tel. 076/721-86*14,0605/61-04-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE ul. Kościusz
ki, parter, 155 m2, kuchnia, łazienka, z przeznaczeniem na 
cele biurowe -1800 zł/mies (możl. wyst. fakt. VAT). Legnica, 
tel. 0603/11-02-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Legnicy, umeblowane, komfortowe, wyposażone w sprzęt 
AGD, z telefonem, TV kablowa - 400 zł/mies. (płatne za rok 
z góry) + opłaty czynszowe i licznikowe (bieżąco). Legnica, 
tel. 076/856-44-74,0600/88-01-69,0600/20-31-83 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, 
w Lubinie, na parterze, balkon, cena 350 zł/mies. + opłaty. 
Lubin, tel. 076/842-42-23
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Lubina • 300 zł/mies. + opłaty. Lubin, tel. 076/849-35-05 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, 
pow. 40 m2, częściowo umeblowane, • 1.200 zł/mies. + licz
niki. Lutynia, tel. 071/317-76-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na okres letniego sezonu, 
k. Łeby, nad jeziorem Łebsko, cena od 15 zł/osoba. Łeba, 
tel. 059/811-63-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne oraz pokoje, 
w lipcu i sierpniu • 23 zł/osobę. Mrzeżyno, tel. 091/481-58-96, 
0603/51-54-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa
ne, o pow. 50 m2, przy ul. Zdrowej we Wrocławiu -1.000 
zł/mies. * opłaty. Nysa, tel. 077/410-03-55 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, w Obornikach Śl., nowe budownictwo - 600 zł/mies.
+ opłaty lub sprzedam - 95.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-12-07
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
komfortowe, w Oławie, balkon, telefon, na i piętrze • 600 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Oława i Wrocław, tel. 
071/313-86-27,330-03-46
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 37 m2. na 
dłuższy okres, Opole - Gosławice, • 400 zł. Opole, tel. 
077/455-75-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi, kuch
nia, łazienka, c.o., 36 m2, jasne, bez mebli i telefonu, nieza
leżne wejście, • 700 zł + opłaty licznikowe. Radwanice, tel. 
071/311-70-45,0609/49-96-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE Wro- 
cław-Gądów, pow. 85 m2, kuchnia -1.600 zł/mies. + liczniki. 
Radwanice, tel. 071/311-72-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, w domu wolno stojącym, osobne wejście, może być 
firma -1.500 zł. Radwanice, tel. 071/311-78-13 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, we Wrocławiu, 
na Muchoborze Wielkim, pow. 48 m2, jasna kuchnia, bal
kon, częściowo umeblowane - 700 zł + opłaty licznikowe. 
Smolec, tel. 071/316-18-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Strzego
miu, w Rynku, 56 m2, nowe budownictwo, częściowo ume
blowane, z telefonem, • 600 zł. Strzegom, tel. 074/855-06-59, 
0603/76-20-31
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, w centrum Po
znania, z telefonem, cena 900 zł ♦ opłaty. Świdnica, tel. 
074/853-06-05
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pokój, kuchnia, duży bal
kon, wszelkie media, widok od ul. Świdnickiej, umeblowane 
- 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/341-45-60, 
0601/77-41-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 2 piętrze, 
okolice Hitu -1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/359-31-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w nowym 
budownictwie, umeblowane • 750 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/352-13-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Oporo- 
wie, pow. 62 m2 - 1.000 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/310-79-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 36 m2, z bal
konem, telefonem • przy ul. Komandorskiej 850 zł/mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 0607/16-70-73 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 33 m2,' we Wrocławiu, 
na os. Kosmonautów, umeblowane, wyposażone w sprzęt 
AGD • 700 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/353-14-27,0607/22-44-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 85 m2,
-1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/784-69-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocła
wiu, w okolicach ul. Braniborskiej, 25 m2, po remoncie, wy- - 
posażone - 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 0602/35-19-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 2-poziomo- 
we, pow. 100 m2,2 łazienki, w bardzo dobrym punkcie, tak
że na biuro - 1.950 zł. Wrocław, tel. 071/364-33-18, 
0502/03-83-44
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ul. Kłodnicka, pow. 54 m2, 
umeblowane • 900 zł * opłaty. Wrocław, tel. 071/348-97-84 
po godz.18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, wyposażenie AGD, z telefonem, c.o. miejskie, od
dzielne wejście, w Śródmieściu, cena - 550 zł/mies. + czynsz 
i liczniki (180 zł). Wrocław, tel. 071/315-10-99,0608/31-29-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE od lipca, ok. 
Poltegoru, pow. 54 m2, umeblowane, sprz)t AGD, RTV, TV 
kablowa, telefon (studenci wykluczeni), - 1.500 zł + liczniki 
(bez czynszu). Wrocław, tel. 071/787-36-75 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-P0KOJOWE 64 m2, ul. 
Hallera, rozkładowe, umeblowane -1000 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/336-60-20,0601/70-57-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2, ul. 
Skłodowskiej-Curie - 800 zł/liczniki. Wrocław, tel. 
0601/36-27-26
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE z telefonem, 
wyposażone - 1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 07.1/352-15-60. 
071/351-40-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, komfortowo

umeblowane, na Popowicach w niskiej zabudowie, -1.200 
zł/m-c. Wrocław, tel. 071/355-74-85 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 37 m2, na II piętrze, 
telefon, ok. pl. Grunwaldzkiego - 600 zł + opłaty + kaucja. 
Wrocław, tel. 322-86-53,0604/97-19-75 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-2, pow.
35 m2, kompl. umeblowane, od 01.08.2001 r., bez pośredni
ków - 1.000 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/784-44-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2, Krzyki-Cen- 
trum, wyposażone, balkon, telefon, TV kablowa, - 700 zł 
/mies; (palne za rok z góry) + kaucja. Wrocław, tel. 
0605/72-72-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Ze- 
mskiej, 36 m2, umeblowane, telefon, TV kablowa, bez po
średników - 800 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 0600/91-16-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, ok. pl. Grun
waldzkiego, telefon -1.000 zł/mies., możl. wynajęcia tylko 2 
pokoi (taniej). Wrocław, tel. 071/345-22-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, okolice hotelu Wrocław, od 01.07 2001 r., cena 
1200 zł + opłaty. Wrocław, tel. 332-41-24 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE ♦ nyża, pow.
40 m2, kamienica, umeblowane, zadbane, boczna ul. Dwor
cowej, cena 600 zł * liczniki. Wrocław, tel. 0502/83-95-32 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE b. atrakcyj
ne,T)lisko centrum, bez pośredników, cena 800 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 363-73-93
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, 
przy ul. Na polance, nowe, jasne, rozkładowe, z telefonem, 
częściowo umeblowane - 900 zł/mies. + liczniki. Wrocław, 
tel. 327-42-69 w godz. 16-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Grun
waldzka - 900 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 341-28-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE duże, ume
blowane, duża jasna kuchnia, w centrum miasta (pl. Legio
nów), balkon - 850 zł + liczniki. Wrocław, tel. 789-96-66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa
ne, wszystkie media, we Wrocławiu, na Starym Mieście • . 
900 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/342-50-82 w 
godz. 16-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników, cena • 200 
zł/mies./osobę. Wrocław, tel. 071/354-20-58,0503/30-42-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, telefon, kompletnie wyposażone, c.o. • 800 zł/mies. * 
Wrocław, tel. 071/373-09-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJÓWE parter willi,
40 m2, na Biskupinie, niezależne wejście, dla 2 niepalących 
osób, bez dodatkowych opłat - 750 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/347-81-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowa
ne, 44 m2, w centrum Wrocławia, dla 2 osób (małżeństwo) 
lub firm -1.000 zł/mies. + kaucja. Wrocław, tel. 071/337-17-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w domu na 
Maślicach, kuchnia, łazienka, pralnia, osobne wejście, wy
posażenie (pralka, lodówka, sprzęt AGD), ogród, ładna oko
lica - 350 zł/os. Wrocław, tel. 071/354-40-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, kuch
nia, łazienka, umeblowane, Wrocław - Klecina - 800 zł/mies 
♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/333-49-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, na 
Krzykach-Gaju, meble, z telefonem i in. - 1.000 zł + liczni
ki/m-c. Wrocław, tel. 071/361-61-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE dla dwóch 
modych ma>edstw, na Karowicach, umeblowane, telefon, -
1.000 zł /mies. Wrocław, tel. 071/321-92-15
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, we 
Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej, z telefonem, częściowo 
umeblowane -1.100 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/346-27-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE willowe, 
nowe, kuchnia, łazienka, telefon, osobne wejście, 45 m2 •
700 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/311-71-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmie- 
ście, umeblowane, wyposażone, atrakcyjne, telefon, - 850 
zł + opłaty. Wrocław, tei. 0501/06-63-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Biskupin, 
umeblowane, zadbane, telefon, TV kablpwa, media, • 1.000 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 0601/59-51-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35 m2, ume^ 
blowane, lodówka, pralka, telefon - 800 zł/mies. bez dodat-^ 
kowych opłat. Wrocław, tel. 071/789-47-88 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2, nowe. komfor
towo umeblowane, sprzęt AGD/RTV, w centrum Wrocławia,
b. wysoki standard • 1.200 zł/mies. + czynsz i energia el. 
Wrocław, tel. 071/788-60-55,0606/31-67-16 
DO WYNAJĘCIA MIĘSZKANIE nowe. pow. 85 m2, umeblo
wane, osobne wejście, wszystkie media, podwyższony stan
dard -1.100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/354-00-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE boczna uli
cy Grabiszyńskiej, umeblowane, telefon, sprzęt AGD, bal
kon, na II piętrze, pokój gościnny połączony z kuchnią, cena 
za mies. 1.000 zł + opłaty, kaucja 1.000 zł. Wrocław, tel. 
341-73-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi. w 
gm. Długołęka, dobry dojazd do Wrocławia - 390 zł/mies. + 
opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 071/351-18-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE, 2-POKOJOWE częściowo 
umeblowane, z telefonem - 750 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/333-92-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Śródmie-1 
ściu, TV, umeblowane, w nowym budownictwie, lodówka, roz
kładowe - 900 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/330-00-00 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe. 50 
m2, komfortowe z kuchnią, łazienką, jadalnia, z telefonem -
1.000 zł, bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 071/333-72-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, kuch
nia, łazienka, WC, balkon, z telefonem, przy ul. Obornickiej 
- 900 zł + czynsz. Wrocław, tel. 071/346-22-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojbwe, ul. Dąbrowskie
go we Wrocławiu, z telefonem • 900 zł + opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 0501/23-01-46
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 52 m2. bez mebli, telefon, 
balkon, rozkładowe • 800 zł/mies. + czynsz i liczniki. Wro-L 
cław, tel. 071/363-45-79 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE balkon, roz
kładowe, umeblowane, z telefonem, lodówka, bez pośredni
ków, cena - 1.000 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/357-86-07
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 47 m2, na Biskupi
nie, cena • 900 zł/mies. + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 
071/351-97-51,0601/31-31-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia, czyste, umeblowane, wyposażenie AGD, z tele
fonem, cena • 1.300 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/352-46-85,0601/73-92-08 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 57 
m2, w niskiej zabudowie, na 1. piętrze, na Biskupinie, cena -
1.200 zł/mies. + liczniki. Wrocław, teł. 071/354-37-27 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 58 
m2, komfortowe, atrakcyjne, częściowo umeblowane, cena 
-1JOOO zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/363-40-07 - 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Biskupi
nie, cena - 800 zł/rńies. *  czynsz i telefon. Wrocław, tel. 
071/351-97-51,0601/31-31-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 34 
m2, kawalerka, umeblowana, zadbana, bez pośredników, 
przy ul. Hermańowskiej, cena - 750 'zł/mies. + opłaty (ni
skie). Wrocław, tel. 071/343-02-04 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
kuchnia, łazienka, telefon, częściowo unfeblowane, we Wro-‘ ~ -
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ctawiu, na Krzykach - 600 zł/mies. t  liczniki. Wrocław, tel. 
071/353-61-71 po godz. i7.0605/62-06-73 '

«  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła- 
^  zienka, 1.5 km od centrum Korona Psie Pole - 700 zł/mies. + 

liczniki, płatne za 2 mies. z góry. Wrocław, tel. 0503/30-42-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, przy 
ul. Hallera, rozkładowe, kompletnie umeblowane, AGD, c.o. 
miejskie, chętnie dla studentek lub pań pracujących • 900 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/330-08-08 wieczorem, 
0604/52-97-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, pow. 72 m2, na I piętrze, umeblowane, rozkładowe, z 
telefonem, przy ul. Krynickiej, cena 1000 zł + opłaty. Wro
cław. tel. 071/387-82-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu przy ul. Sokolej, kompletnie umeblowane i wyposażone 
-1.000 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/343-02-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z balkonem 
i telefonem, 36 m2, w nowym budownictwie, przy ul. Ko
mandorskiej, naprzeciwko domu handlowego Astra • 850 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/367-40-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE z garażem, 
k. Leśnicy, z przeznaczeniem na mieszkanie lub biuro -1.500 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/355-06-13, 
0605/23-84-67
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75 m2. wy
posażone, we Wrocławiu, w Śródmieściu - 1.600 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0601/52-97-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, w Rynku, pełne wyposażenie • 2.000 zł/mies. Wrocław, 
tel. 0601/52-97-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach. 
54 m2, umeblowane, telefon, internet, po remoncie, bez po
średników -1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/321-91-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka. 30 m2, ok. Ron
da - 800 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0603/81-06-18 tylko po 
godz. 14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pani niepalącej, chętnie 
studentce. • 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, pow. 53 m2.2 poko
je, kuchnia umeblowana • 1.250 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/337-09-81 popołudniu
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
przy ul. Białowieskiej, od zaraz, jasna kuchnia - 750 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/327-42-79 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, nie* 
umeblowane - 700 zł + czynsz. Wrocław, tel. 071/328-94-96 
po godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 2. pię
trze. na Psim Polu - 500 zł t  opłaty. Wrocław, tel. 
0503/97-06-66 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKÓJOWE willowe, sa
modzielne, oddzielny domek gościnny, komfortowe, za CH . 
Korona, mile widziane małżeństwo z dzieckiem, studenci -
1.000 zł/m-c + liczniki. Wrocław, tel. 071/785-40-67, 
0501/41-14-01
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2, 1-pokojowe. ume
blowane. z telefonem, przy ul. Żeromskiego - 700 zł + opłaty 
licznikowe. Wrocław, tel. 071/325*95-10 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, przy ul. Ze- 
mskiej, pow. 36 m2, telefon, TV kablowa, bez pośredników - 
800 zi + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0603/91-16-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, w centrum Wro
cławia - 600 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/787-80-50 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe - 900 Zł + opła
ty licznikowe. WrQcław, tel. 071/787-82-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe, osobne wejście, 
pow. 40 m2, duży pokój, kuchnia, łazienka, umeblowane - 
900 zł. Wrocław, tel. 071/354-21-36 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, częściowo ume
blowane, telefon, bez pośredników - 800 zł + opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 071/345-48-87,0601/77-83-66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocła
wiu - 550 zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-55-80 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, w 
nowym budownictwie, ul. Zielińskiego, VIII piętro, winda - 
700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/330-11-76,0603/49-86-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE słoneczne, 

£|{j(on, umeblowane, pralka, lodówka, telewizor, telefon z 
seKretarką, ul. Dokerska, cena 1.000 zl + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/789-18-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, w 
Śródmieściu, po remoncie, na parterze, c.o. gazowe, tele
fon - 800 zł * liczniki. Wrocław, tel. 0601/89-95-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, w okol. ul. Pereca, na II p., pow. 40 m2, rozkładowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, umeblowane, z tele
fonem • 1.000 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
0605/39-47-35 w godz. 9-12 i 15*21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, 
w centrum, umeblowane, wysoki parter, z balkonem i telefo
nem - 1.500 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/788-68-87 wieczorem, 359-50-97 w godz. 10-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane, 
sprzęt AGD, RTV, przy ul. Zemskiej -1150 zł/m-c + kaucja 
800 zł. Wrocław, tel. 071/785:94-70 •
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 44 m2.
I pi)tro, umeblowane, kuchnia, łazienka, telefon, balkon, ul. 
Kotlarska, okolice Rynku, Wrocaw, • 1.000 zł + opaty. Wro
cław. tel. 071/330-13-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE od zaraz. 
32 m2. umeblowane, na Szczepinie, cena 750 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 0504/87-04-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z telefonem, 
kuchnia, łazienka, osobne wejście, na Klecinie, cena 900-zł 
bez opłat. Wrocław, tel. 071/793*59-64 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w starym bu
downictwie, pow. 45 m2. pl. Bema, umeblowane, telefon od
07.2001 r., cena 600 zł/miesiąc + opłaty. Wrocław, teł. 
071/327-86-92
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2. ume
blowane - 700 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 

«f>0 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa- 
Sfe - 900 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 50 m2. par
ter, umeblowane, wszystkie media, Śródmieście, sąsiedz
two parku przy ul. Nowowiejskiej, cena 800 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 071/330-07-52 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na parterze, 
z kuchnią i łazienką, z telefonem, nadaje się na gabinet lub 
biuro. Wrocław, tel. 0601/96-71-07, 071/325-14-11 po 
godz. 16
DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI pom. warsztatowe, 
auto serwis przy ul. Krakowskiej, we Wrocławiu 2 stanowi
ska, z kanałem • 1.200 zł/mies., pom. bez kanału - 500 
zł/mfes., pom. socjalne. Wrocław, tel. 071/355-61-19 wie
czorem, 0608/84-46-03
DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚĆ pow. 900 m2,3 piętra.
25 pokoi, duża sala, w centrum Szczawna Zdróju, przy ul. 
Kościuszki -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-23-63 
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY branży przemy
słowej, z lokalizacją w Oławie, okolice dworca PKP, od za
raz, 26 m2, 2 pomieszczenia - 350 zł/m-c. Wrocław, tel. 
071/311-55-48,0603/48-47-93 
DO WYNAJĘCIA PLAC UTWARDZONY, przystosowany do 
prowadzenia auto handlu, w centrum Głogowa, oświetlony, 
ogrodzony, zabezpieczony systemem alarmowym z możli
wością monitorowania, zaplecze sanitarne, przylegający do 
-myjni samochodowej, istnieje możliwość wykonywania drob- 

X  £h usług z zakresu mechaniki pojazdowej i przygotowania

pojazdów do. sprzedaży - 1.500 zł/m-c, + VAT, Głogów, tel. 
076/834-19-80
DO WYNAJĘCIA PLAC narożny, o pow. 1300 m2, ogrodzo
ny. oświetlony + pomieszczenia biurowe 200 m2. duże miej
sce parkingowe, na długi okres - 4.000 zł/mies. Wrocław, 
tel. 0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA PLAC w centrum Wrocławia, pow. 2000 
m2, woda, kanalizacja, prąd 40 kW, utwardzony, ogrodzony, 
możliwa zabudowa i długa umowa najmu - 3 zł/m2. Wro
cław. tel. 0605/69-24-22
DO WYNAJĘCIA PUC o pow. 1000-2000 m2, oświetlony, 
ogrodzony, przy głównej trasie wylotowej z Wrocławia, wraz 
z biurem i telefonem - 3 zł/m2 mies. Wrocław, tel. 
071/346-22-95,0601/84-95-55 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kudowie Zdróju, 4-osobowe 
lub 2-osobowe z ogrodem, samodzielne wejście - 40 zł/oso
by. Wrocław, tel. 071/343-64-86,0605/26-56-78 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie Gwiazda Morza •
40,50 zł/osoba. Hel, tel. 058/675-08-59 
DO WYNAJĘCIA POKOJE bez pośredników, w Jastarni, 2-,
3-, 4-osobowe, wszystkie media • 35-40 zł/osoba, oraz do
mek 4-, 5-osobowy - 150 zł/doba. Jśstarnia, tel. 
058/675-23-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Legnicy. Legnica, tel. 
076/862-60-50
DO WYNAJĘCIA POKOJE od lipca, jeden dwuosobowy, dwa 
jednoosobowe, osobne wejście, kuchnia, łazienka, bez do
datkowych opłat, na Karłowicach - od 350 do 400 zł. Wro
cław, tel. 071/352-96-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1 i 2-osobowy, kuchnia, łazien
ka, osobne wejście - 300 zł i 500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-37-42
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe. dla mężczyzn 
pracujących lyb studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wej
ście, cisza, cena 250-280 zł/mies./osobę. Wrocław, tel. 
071/324-10-86,071/398-84-27,0600/91-14-48 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Wrocław - Krzyki - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/333-52-56
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1 -osobowy, na Bielanach Wrocław
skich • 400 zł/mies. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-24-41 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy • 350 zJ/mies. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-24-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w Śródmieściu, od 1. 
lipca, ew. rezerwacja od października • 250 zł/osoba + licz
niki. Wrocław, tel. 071/322-45-71.0602/66-19-67 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentki - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/794-54-70
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi na Złotnikach, 3-osobowy, 
umeblowany - 250 zł/osoba, 1-osobowy - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-30-07
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, uczących się lub pra
cujących, używalność kuchni i łazienki - 550 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/782-07-54 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku 1-rodzinnym, młodemu 
mężczyźnie - 350 Zł/mies. Wrocław, tel. 071/354-21-11 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącego pana •- 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/793-45-12 do godz.12 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób, - 550 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/361-38-27 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku jednorodzinnym, na Krzy
kach - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/339-88-;69 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, pow. 
30 m2, dla 3 osób, w centrum Wrocławia, pl. Legionów, do 
dyspozycji całe mieszkanie - 250 zł/o.s. Wrocław, tel. 
0600/82-96-08,0606/95-02-81 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pary, w mieszkaniu studenc
kim, od 01.07, ul. Zielińskiego - 260 zł/osoba t  liczniki. Wro
cław, tel. 0503/78-44-73
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Kozanowie. umeblowany, - 350 
zL Wrocław, tel. 071/373-98-12,0604/31-74-71 .
DO WYNAJĘCIA POKÓJ okolice przy ul. Grabiszyńskiej, 
dla spokojnej osoby, bez nałogów, płatne z góry - 350/mies. 
Wrocław, tel. 071/361-86-79
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 18,5 m2, dla 1 osoby, w Śródmie
ściu, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/322-24-55 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studenta! * 270 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-43-84 -
DO WYNAJĘCIA POKÓJ - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 
341-75-05
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, oddzielne wejście - 
250 zł/mies. osoba, bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 
,071/311-76-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ do września (włącznie), w cen
trum, dla młodej kobiety - 400 zł/mfes. Wrocław, tel. 
071/341-17-67 grzecznościowy 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-, 2-osobowy, w centrum Wro
cławia, 350-500 zł. Wrocław, tel. 071/342-08-36 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z kuchnią i łazien
ką, dla panów, • 270 zł/os. Wrocław, tel. 071/352-48-25 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 20 m2, balkon, kuchnia, 
łazienka (natrysk), dla 2 spokojnych pań, rejon PI. Grunwaldz
kiego - 300 zł/osobę. Wrocław, tel. 0607/56-53-07 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy ul. Świętokrzyskiej, dla 2 osób
- 500 zł/mjes. Wrocław, tel. 0600/54-47-13 ,
DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy ul. Norwida, komfortowy, 
umeblowany - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/328-23-99 do 
godz. 13 -
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy - 250 zl/mies. Wro
cław, tel. 071/345-78-18
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z osobnym wejściem
- 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/342-18-61
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 30 m2, w centrum Wrocławia, 
osobne wejście, kuchnia, łazienka - 400 zł/mies: Wrocław, 
tel. 071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy * 700 zł/mies.- Wro
cław , tel. 071/341-65-22
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 pań - 310 zł/mies./oso- 
ba. Wrocław, tel. 071/336-67-06 wgodz. 18-20 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 niepalących osób - 250 
zł/mies. od osoby. Wroćław, tel. 071/788-48-51, 
071/355-11-71
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Śródmieściu, 17 m2 - 300 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 071/321-73-64
DO WYNAJĘCIA POKÓJ ha Krzykach, 22 m2, z balkonem, 
w nowy, dobrze wyposażonym mieszkaniu, telefon, lodów
ka, pralka, prysznic - 350 zł/osobę. Wrocław, tel. 
071/782-08-09,0602/60-57-50 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 pań lub pary studenckiej - 
300 zł/m-c od osoby. Wrocław, tel. 071/338-01-75 do 10 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, 15 m2, umeblowany z wnę
ką kuchenną, z telefonem, duża łazienka, dla młodej osoby 
pracującej, studentce - 500 zł/m-c. Wrocław, tel. 
07T/357-53-24
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2-3 osób, TV kablowa, w kom
fortowo urządzonym mieszkaniu studenckim,'- 600 zł. Wro
cław, tel. 0600/15-62-75
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, na Hu
bach, dla 3 obób, - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/68-57-31 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej pani, chętnie stu
dentce, • 300 zł. Wrocław, tel. 325-85-98 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla jednej lub dwóch kobiet, uczą
cych się lub pracujących, b. dobre warunki, używalność kuch
ni, WC, łazienki, b. dobry dojazd, pełna swoboda, nowe blo
ki, spokojna okolica - 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejściem, dla niepa
lącej pani, Wrocław-Wojszyce • 290 zł. Wrocław, tel. 
071/368-11-64

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, studentów, może być 
para, komfortowy, Krzyki • 500 zł. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
po godz. 20
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, na Złotnikach, ume
blowany, kuchnia, łazienka, dla osoby niepalącej, dobre wa
runki - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/349-24-30 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, umeblowany, we Wro
cławiu, na osiedlu Huby • 350 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/783-80-70
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, osobne wejście, kuch
nia - 285 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/346-43-13 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w nowym budownictwie, na Po- 
powicach, w 2-pokojowym mieszkaniu rozkładowym, ume
blowany, w młodym zespole, cena 400 zł. Wrocław, tel." 
071/355-74-85
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, dla 2 osób - 250 
zł/mies. od osoby lub dla 1 osoby - 400 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/355-77-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, osobne wejście, łazien
ka, aneks kuchenny, bez dodatkowych opłat - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/346-62-14
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, niekrępujące wejście, 
wszelkie wygody, osobna łazienka, na Stabłowicach, od
01.07.2001 r., cena - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/354-31*71
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z dostępem do kuch
ni, łazienki i WC, pokój w osobnym skrzydle mieszkania, od 
zaraz, cena • 350 zł/mieś./osobę lub dla 2 osób (cena do 
uzgodnienia). Wrocław, tel. 071/328-95-09 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla młodej pani, uczącej się lub 
pracującej, umeblowany, dostęp do kuchni, łazienki, b. do
bry dojazd do centrum • 300 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/353-24-47,0608/11-14-23 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentki - 200 zl/mies. Wro- 
cław, ul. Jaworowa 30/5
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z możliwością korzystania z kuch
ni, na 2 mies. VII i VIII2001 r., we Wrocławiu, na Krzykach • 
300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-52-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ cena 350 zł. Wrocław, tel. 
071/367-32-70.
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w mieszkaniu studenc
kim, od lipca • 350 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/348-18-45, 
0605/31-98-63
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, umeblowany - 250 
zł/osoba. Wrocław, tel. 071/345-80-38 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, umeblowany, możli
wość korzystania z kuchni, łazienki - 500 zł (bez dod. opłat). 
Wrocław, tel. 071/328-16-92,0608/29-06-85 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 20 m2, z kuchnią i łazienką, dla 
jednej osoby - 500 zł, dla pary - 700 zł, bez dodatkowych 
opłat. Wrocław, tel. 071/349-42-67 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla jednej osoby, na osiedlu Nowy 
Dwór, cena 400 zł. Wrocław, tel. 0607/48-29-83 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, z dostępem do kuch
ni, ul. Stysia, od lipca, cena 400 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/795-42-22
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej,
5 pokoi, 125 m2, wysoki standard, meble, taras, 2 balkony,
ogródek, telefon, c.o. na gaz, bez pośredników • 2.400
zł/mies. Wrocław, tel. 071/367-83-84
DO WYNAJĘCIA POŁOWA SKLEPU SPOŻYWCZEGO pow.
50 m2, (na artykuły przemysłowe) -1.600 zł/mies. Wrocław,
tel. 071/357-84-29,357-93-75
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe, w Legnicy.
przy trasie wylotowej na Wrocław, - 600 zł. Legnica, tel.
076/856-02-23
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w centrum Legnicy, na 
każdą działalność, cena 20 zł/m2 oraz wynajmę pokoje 
uczniom lub studentom. Legnica, tel. 076/862-80-32, 
076/851-29-35
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 2 x 50 m2, nadające 
się na każdą działalność - po 500 zł. Lubin, tel. 076/844-94-58 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA z zapleczem socjalnym 
o pow. 70 m2, cena • 15 zł/m2. Lubin, tel. 076/846-15-61 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 80 i 40 m2, te
ren ogrodzony, woda, media, 7 km od centrum Wrocławia • 
800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/311-75-07 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 8 m2 i 14 m2, w 
kompleksie usugowo-biurowo-warsztatowym, przy ul. Zielid- 
skiego 20, - 400 zł / mies. Wrocław, tel. 071/785-09-33 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA NA BIURA od 20 do 80 
m2, ul. Krakowska, -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA handlowo-biurowe, te
lefon, alarm, przytul. Gubińskiej 8, o pow. 25 m2, cena -
1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/354-53-37 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na biura, kawiarnię, 
księgowość lub ciche usługi/ dodatkowo mieszkanie luksu
sowe koło .Astry’ , w budynku wolno stojącym, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-01-57
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w rejonowej przychod
ni lekarskiej Wrocław - Brochów, ul. Semaforowa 1, cena 9 
zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 071/369-56-35,071/367-13-21 
O DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na hurtownię 

lub produkcję, w centrum Wrocławia, pow. 250 
m2, działka 1200 m2, ogrodzona. Okazja • tanio!!!. 
Wrocław, tel. 071/352>83>98 po godz. 16 
01031471

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE WARSZTATOWE pow. 
80 m2, woda, siła, -1.000 zł. Mrozów, tel. 071/317-07-38 po 
godz. 17
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w kompleksie handlo
wo-usługowym, w Strzelinie, przy ul. Oławskiej 19,30,150, 
140, 400 m2, wszelkie media, teren ogrodzony • 9 żł/m2. 
Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro rachunkowe • 
200 zł/mies. + VAT. Środa Śląska, tef. 071/317-35-72 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE pow. 
80 m2, Śródmieście, - 1.000 zł /m-c. Wrocław, tel. 
071/348-21-16
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 0 wysokim standardzie, 
pow. Ok. 30 m2, ńa parterze, od zaraz, nadaje się na ksero, 
.fotołab", biuro, 70 m od Rynku - 1.500 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/352-83-93,327-46-18 wieczorem:, 0605/62-33-43 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowe,-o pow. ' 
100 m2, w Kietczowie. suche, ogrzewane - 1.200 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/336-60-69. .
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-usługowy 34 
m2 - 800 zł bcutto, 7 m2 • 250 zł brutto, ul- Olszewskiego. 
Wrocław, tel. 071/347-71-03 w godz.10-18 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 135,91,46 m2, wszyst
kie media, bez pośredników • 14.70 z!/m2. Wrocław, tel. 
071/372-86-38,0601/87-05-67 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 45 m2, na warsztat lub 
inne przeznaczenie, c.o., prąd, woda, telefon, duże podwór
ko (ogrodzone), - 700 zł. Wrocław, tel. 071/357-76-79 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 80 m2, na Muchobo- 
rze Wielkim, z telefonem • 900 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/342-44-90
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE SKLEPOWE woda, 
ogrzewanie, 13 m2, z licznikiem • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-39-32,0602/85-07-47 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 50 mkw, w domku jed
norodzinnym na biuro lub inne propozycje • okolice Centrum 
Korona - 1200 zł/m-c. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE o pow. 360 m2, -1.500 
zł/mies. Zaborów, tel. 076/843-63-89,846-13-18 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA HANDLOWA o pow. 30 
m2, w centrum Brzegu - 38 zł/m2. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-74-31,416-81-56

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA WARSZTATOWA 60 m2, 
+ plac 700 m2, przy ul. Mickiewicza w Kłodzku, • 900 zł /mies. 
Kodzko, tel. 074/867-29-81
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA BIUROWO-MAGAZY- 
NOWA ok. 200 m2, z ładną działką - 3.000 zł/mies. Wro
cław. tel. 0601/58-15-39
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 130 m2, na sklep, w pa
wilonie wolno stojącym, na Karłowicach • Różance, z witry
ną (alkohol i piwo wykluczone), cena - 2.500 zł/mies. *+ VAT.- 
Wrocław, tel. 0601/70-77-77
DO WYNAJĘCIA SALA do prób zespołów muzycznych, z 

■ kpi. wyposażeniem firmy Yamaha, Hohner, Marschall, Cele- 
stion, Shure - 8 zł/godz. Wrocław, tel. 071/353-07-85, 
0501/94-75-27
DO WYNAJĘCIA SKLEP z odzieżą damską, dobra lokaliza
cja, we Wrocławiu • 350 zł/mies. ♦ 8.000 zł za towar. Wro
cław, tel. 071/373-80-11,0604/82-58-37 
DO WYNAJĘCIA STACJA PALIW - 200 zł/mies. Psary, gm. 
Jemielno, tel. 065/544-73-80,0607/29-53-09 
DO WYNAJĘCIA STANOWISKA kosmetyczne i manicure, 
w salonie fryzjerskim - 1.000-1.300 zł/mies. Wrocław, tel. 
35Q-16-67
DO WYNAJĘCIA STAW 1 ha, - 6.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-38-24 po godz.18
DO WYNAJĘCIA STODOŁA ok. 100 m2, bardzo dobry do
jazd od ulicy • 500 zł/mies. Dobrzykowice, tel. 071/318-51-52 
DO WYNAJĘCIA STODOŁA murowana, z cegły, pow. ok. 
300 m2, stan b. dobry, nadaje się na warsztat lub hurtownię. 
Polkowice. Guzice, tel. 076/847-94-95 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w Hali Strzegomskiej, we W-wiu, 
-1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 0502/99-99-94,071/373-64-68 
wewn. 369
DO WYNAJĘCIA STOISKO HANDLOWE na pl. Zielińskie
go, działalność wszelkiego typu, wszystkie media, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/795-44-91 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA WIATY dwie po 300 m2, działka narożna, 
ogrodzona, 1400 m2, prąd, oświetlenie - 2 zł/m2. Wrocław, 
tel. 311-76-18
DOM do małego wykończenia, 190 m2, podpiwniczony, pow. 
działki 9 a, w Prochowicach, • 270.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-68-13 po godz. 19
DOM JEDNORODZINNY 200 m2, częściowo wykończony, 
w lesie, blisko jeziora, działka ogrodowa 411 m2, w Radzy
niu k. Sławy, -100.000 zł. Lubin, tel. 0602/37-88-68 
DOM wolno stojący, w Lubinie, pow. 300 m2, działka 5.45 a, 
ogrzewanie gazowe, podłogi drewniane, - 350.000 zł. Lubin, 
tel. 0606/24-56-19
•  DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 1995 r. na Psim 

Polu - Sołtysowicach, pow. 220 m2, salon z kominkiem 
+ 5 pokoi, wszystkie media, ogrzewanie gazowe, garaż 
na 2 samochody, działka 355 m2, - 350.000 zł. .BGN*, 
Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM przedwojenny, Wrocław - Krzyki, pow. 300 m2, 
działka o pow. 1050 m2, nadaje sie na siedzibę firmy, w 
dobrym stanie technicznym, dach spadzisty, cena
700.000 zł, Źerniki, dom szeregowy, skrajny, pow. użyt
kowa 155 m2, działka 371 m2, b. ładnie położony nowy: 
dach spadzisty • 400.000 zł, do negocjacji. BN .HOBO", 
Wrocław, teł. 071/343-94-74 99000001

•  DOM w Miliczu, ók. 120 m2,4 pokoje, łazienka, kuch
nia, 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, pil
ne, może być na siedzibę firmy, dobre, widoczne miej
sce, działka 900 m2, dom do remontu - 160.000 zł. BN 
.HOBO', Wrocław, tel/071/343-94-74 99000001

•  DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, we 
Wrocławiu, na Złotnikach, 1.100 m2, z możliwością roz
budowy, działka 1.000 m2, • 245.000 zł. .BON*, Wro
cław. tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 220 m2.6 pokoi, 
w tym pokój z osobnym wejściem, Nowe Stabłowice, 
blisko ul. Kosmonautów, działka 500 m.2 (zagospoda
rowana), - 330.000 zł (do negocjacji). .BGN*, Wrocław, 
tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ńa Stabłowicach. 
pow. 220 m2,5 pokoi oraz dobudowane pomieszczenie 
gosp.- o pow. 50 m2, działka o pow. 400 m2 (z możliwo
ścią dokupienia od gminy), - 250.000 zł. .BGN’, Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Oltaszyn, pow. 
280 m2, stan surowy zadaszony, działka 460 m2, cena
• 370.000 zł, połowa willi poniemieckiej, pow. 100 m2, 
40 m2 mieszkanie w przyziemiu, działka 450 m2, cena
• 375.000 zł. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/337-11-15,0602/79-88-36 99000001

DOM 2-rodzinny wraz z dużymi budynkami gospodarczymi, 
działka 0.6 ha, możliwość dokupienia gruntu lub dzierżawy, 
okolice Drezdenka, woj. lubuskie., tel. 0602/89-93-34, 
0601/07-74-08
DOM PONIEMIECKI do rozbiórki lub kapitalnego remontu, 
dziaka budowlana 0,15 ha + rolna 0,84 ha, okolice Trzebni
cy, - 40.000 zi.-., tel. 0609/26-69-21 
DOM w Pawłowicach, - 380.000 zł.., tel. 071/345-55-32 
DOM PONIEMIECKI w Św. Katarzynie, mieszkanie na pię
trze o pow. 130 m2, taras 50 m2, warsztat na parterźe, pow. 
180 m2, woda, gaz, CO; z telefonem, po remoncie, do za
mieszkania, na każdą działalność gosp., działka 2 + 5 a, 6 
km od Wrocławia, - 180.000 zł.., tel. 0603/78-85-60 
DOM k. Kłodzka, pow. 360 m2, do wykończenia, działka 30 
a, staw. drzewa owocowe, - 45.000 zł lub zamienię na busa. 
Bardo Śląskie, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/74-97-83 
DOM 450 m2, - 400.000 zł. Bolesławiec, tel. 0503/89-59-93 
DOM poniemiecki, 5 pokoi, łazienka, w.c., działka 2.9 ha, 
ok. Lwówka Śl, - 50.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-77-80. 
DOM w Borkowicach koło Kluczborka, pow. 300 m2, nowy, 
+ dom 0 pow. 140 m2 i grunt 1.5 ha, -165.000 zł. Borkowi
ce, gm. Kluczbork, tel. 0604/23-04-49 
DOM PONIEMIECKI w gm. Wierczów, działka 42 ary, okoli
ca bardzo cicha i spokojna, wkoo lasy i stawy, - 38.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-43-96
DOM PONIEMIECKI wraz z barem, po remoncie kapitalnym,
+ działka budowlana 0.5 ha, c.o., garaż, szambo; wodę (sieć 
wodociągowa), parking, sad, koło Środy śląskiej, - 160.000 
zł. Cesarzowice 8, gm.1 Środa Śląska, tel. 0604/71-55-37 
(zdjęcia do tejUferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -AC0179 www.autogielda.com.pl)
DOM w budowie, z cegły, stan surowy zadaszony, podpiwni
czony, pow. użytkowa 285 m2, działka 13 a, w Cierniach 
koło Świebodzic, - 300.000 zł. Ciernie, gm. Świebodzice, tel. 
0601/45-18-79
DOM poniemiecki, pow. 150 m2,4 pokoj, kuchnia, łazienka, 
wc, spiżarnia, telefon, cr.o., garaż, + zabudowania gośp., 
działka siedliskowa pow. 0,18 ha, dwie działki o pow. 0,46 
ha, możliwość dokupienia gruntów, pow. 4,90 ha, - 75.000 
zł. Damianowo k. Jawora, tel. 076/871-93-46 
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., c.o., 
telefon, + 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 zł. Datyń, tel. 
068/371-25-29 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
temecie pod numerem - A00436 www.autogielda.com.pl) 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, 6 sypialni, 2 salony

z kominkiem, 2 łazienki, c.o.. oczko wodne, taras z grillem, 
garaż, 50 m od szkoły i przystanku PKS, 9 km od Leszna, -
300.000 zł. Długie Stare, tel. 0604/86-63-79
DOM PONIEMIECKI 30 km od Wrocławia, w kier. Brzegu 
Dolnego, pow. 110 m2, łazienka, WC, c.o., kominek, działka 
o pow. 50 a (zadrzewiona), budynki gosp.' możliwość ada
ptacji strychu, ładna okolica, do zamieszkania od zaraz, •
135.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-25-66,0603/12-54-34 
DOM w Długopolu Górnym, 240 m2, działka 120 m2, nowa 
więźba dachowa, pokryty nową blachą, nowe okna, inst. 
elektr. i wodna, ładna lokalizacja, widok na Czarną Górę i 
Śnieżnik. cicha okolica, blisko las, - 85.000 zł. Długopole 
Górne, tel. 0603/95-73-82
DOM wolno stojący, na działce 1,4 ha, 4 pokoje, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, c.o., szambo, strych do adaptacji, gara
że, budynek gospodarczy, możliwość rozbudowy, 8 km od 
autostrady, -130.000 zł. Domaniów, tel. 071/302-74-00 
DOM 3-pokojowy, w.c., kuchnia, całoroczny, na działce 4 a, 
w Świnoujściu, - 59.000 zł. Głogów, tel. 076/833-38-02, 
0605/28-05-32
DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 260 m2.4 pokoje, kuch
nia, jadalnia, łazienka, CO gazowe, wysoki strych, garaż na 
2 samochody - 160.000 zł. Głogów, tel. 076/833-52-35

TANIE NOCLEGI 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w  obiekcie hotelowym  
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0-601 75 4614
DOM do wykończenia, pow. 130 m2, pow. działki 5.5 ara, -
85.000 zł. Góra, tel. 0601/93-03-43 
DOM PONIEMIECKI pow. 350 m2, 7 pokoi, 2'kuchnie, ła
zienka, CO, woda, pomieszcz. gosp., przy trasie Wrocław • 
Strzelin, - 65.000 zł. Górzec, tel. 071/392-16-42 
DOM WOLNO STOJĄCY do niewielkiego wykończenia (brak 
CO, posadzek, regipsów na podłodze), 3 sypialnie na pię
trze, 3 łazienki, kuchnia duża, salon 40 m2, taras 40 m2, 
wszystkie media, ładna okolica, inst. satelitarna, duże okna 
w domu, tynki wewnątrz, na zewn 11 a., ogrodzona -175.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-55,0502/04-96-78 
DOM JEDNORODZINNY nowy, działka o pow. 1.450 m2, 
wnętrze bogato wykończone, jacuzzi, piec Viessmann, ko
minek, alarm, klimatyzacja, całość wykonana z ceramiki, we 
Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej, - 800.000 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0607/62-50-44
DOM pow. 160 m2, warsztaty, 2 hale o pow. 120 m2, działka 
14 arów, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, WC, CO, telefon, do 
niewielkiego wykończenia, w Legnicy, - 300.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 076/862-77-90
DOM ok. Gryfowa Śl., doskonały na agroturystykę, do duże
go remontu, ładnie położony, działka 70 arów, - 40.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641 -33-65 po godz. 19,0604/40-85-90 
DOM wolno stojący, z nowym warsztatem, na działce 40 arów, 
7 km od Wrocławia, atrakcyjna lokalizacja, - 500.000 zł. Jesz- 
kowice, tel. 071/318-04-19
DOM PONIEMIECKI oraz rozpoczęta budowa nowego domu, 
pow. użytk. 186 m2, ściany zewnętrzne, materiał nawięźbę 
dachową i deskowanie, działka 98 a, ogrodzona, 100 m-od 
lasu, 3 km od Wrocławia,w Siemianowie gm. Borów, - 95.000 
zł. Jodłownik, gm. Dzierżoniów, tel. 090/67-21-42 
DOM wolno stojący, w Kluczborku, działka 6 a, nowy, wy
kończona elewacja i posadzki, * 220.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we Wrocławiu, Częstochowie. Kluczbork, teł. 
0604/39-73-17 .
DOM jednorodzinny, przeznaczony do remontu, w Gorzo
wie, działka wraz z zabudowaniami (4 ary), z możliwością 
dokupienia ziemi, - 32.000 zł. Kłodzko, tel. 0609/43-79-23 
DOM w Kotlinie Kłodzkiej, po remoncie, 200 m2, duży salon, 
kominek, barek, duża, umeblowana kuchnia. 2 łazienki, 4 
duże pokoje, 2 małe, 2 duże budynki gospodarcze, 2 gara
że, ogród, grill + piec na pizzę, mały basen, działka 0,33 ha, 
grunt i las 3,24 ha, - 300.000 zł. Kłodzko, tel. 074/871-42-07 
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokaliza
cja, pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, - 420.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-11,0603/96-18-66 
DOM JEDNORODZINNY 10-letni, w pobliżu Karpacza, 11Ó 
m2, woda, gaz, ogrzewanie gazowe + c.o., kominek, działka 
632 m2, ładny ogród,- 220.000 zł. Kowary, tel. 0501/09-23-45 
DOM PONIEMIECKI 70 m2, działka 41 arów, w okol. Kożu
chowa (lubuskie), 3-pokojowy, kuchnia, bieżąca woda, elektr. 
szambo, c.o., ładna lokalizacja, - 38.000 zł. Kożuchów, tel. 
0607/03-00-90 po godz.18
DOM PONIEMIECKI pod lasem, 3-pokojowy, kuchnia, łazien
ka z wc, nowe okna, ogrodzony, działka 80 arów, woda z 
wodociągu i z hydroforu, garaż, szambo, siła, wieś Krzemie
niec nr. 21, na trasie Brzeg - Namysłów, • 45.000 zł. Krze
mieniec, gm. Namysłów, teł. 0606/45-94-71 -
DOM własnościowy, zadbany, w Krzewiu Wielkim, 5. pokoi, 
kuchnia, łazienka, CO, 2 garaże, budynki gosp., zadbany 
ogród pow. 13 a, 2 km od Gryfowa - 120.000 zł. Krzewie 
Wielkie, gm. Gryfów ŚL. tel. 075/781-37-48 
DOM wolno stojący, w Legnicy, pow. 283 m2, jedno- lub dwu
rodzinny, działka 472 m2, wysoki standard, atrakcyjna loka
lizacja, blisko park miejski, zadbany, z ogrodem, przystoso
wany na biura (pomieszczenia o pow. 117 m2), • 400.000 zł. 
Legnica, tel. 0602/33-85-52
DOM w Miłogostowicach, .poniemiecki, wolno stojący, pię
trowy, 6-pokojowy, działka 90 arów, • 60.000 zł. Legnica,1eJ. 
0604/95-79-81
DOM wolno stojący, o pow. 140 m2,4 pokoje, na działce 4 

. ary. - 165.000 zł. Legnica, tel. 076/862-65-41 
DOM poniemiecki, do remontu, 3 kondygnacje, poddasze, 
atrakcyjna lokalizacja, poddasze, w centrum Legnicy, - 80.000 
zł. Legnica, teł. 0607/82-10-89 
DOM do wykończenia, pow. 120 m2, na działce.20 arów, 15 
km od Legnicy, w Tyńcu Legnickim, ńa miejscu przychodnia,. 
apteka, 2 sklepy, kościół, • 119.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-24-84
DOM na trasie Krosno Odrzańskie - Lubsko, w tym 3 ha 
ziemi i łąka, w pobliżu jezioro i lasy, - 50.000 zł. Legnica, tel. 
076/724-65-21,068/383-66-81 Zielona Góra 
DOM w Legnicy, na os. Bielany, pow. 120 m2,4-pokojowy, 
garaż, ładna działka, -180.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
DOM po częściowym remoncie, zabudowania gospodarcze, 
w Miłkowicach, 14 ha gruntów, - 140.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie w Legnicy. Legnica, tel. 0606/99-12:44 
DOM w Lesznie, wolno stojący, 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, 
garderoba, okna PCy, co w miedzi, na gaz i węgiel, kafle, 
gładź szpachlowa, ocieplony, drzwi antywłamaniowe, taras 
30 m2, działka własnościowa 326 m2, - 215.000 zł lub za
mienię na Lubin, Polkowice. Leszno, tel. 065/529-91 -26 
DOM w Ligocie Pięknej, 216 m2, działka 9 arów, 9-letni, spo
kojna okolica, blisko las, - 320 zi lub zam. na mniejsze, z 
dopłatą, ok. Wrocławia, Trzebnicy. Ligota Piękna, tel. 
071/312-44-22
DOM do remontu, nad Jeziorem Otmuchów, • 10.000 zł. Li
gota Wielka, tel. 077/431-41-78 
DOM z czerwonej cegły, pow. ok. 90 m2, wraz z zabudowa
niami gosp., na działce o pow. 7 a. w Gilowicach k. Żywca +
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grunt omy o pow. 2 ha, w tym 8 działek budowlanych i 7 
działek leśnych. - 130.000 zł. Lipowa k. Grodkowa, tel. 
077/415-26-45
DOM JEDNORODZINNY w Osieku k. Lubina, parterowy, 
użytkowe poddasze, pow. neto 180 m2+ garaż, pomiesz
czenia techniczne, działka 9.5 a, wszystkie media, komfor
towy, kuchnia zabudowana sprzętem AGD, - 280.000 zł. Lu
bin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
DOM w zabudowie szeregowej, w Lubinie, pow. 160 m2, do 
wykończenia, działka 2.55 arów, - 250.000 zł. Lubin, tel. 
0501/46-81-32
DOM jednorodzinny, lata 70-te, parterowy, 3 pokoje, pod
piwniczony, działka 9 arów, 7 km od Lubina, - 150.000 zł. 
Lubin. tel. 076/846-36-68 po godz. 18,0607/45-56-53 
DOM w Lubinie, os. Krzeczyn, atrakcyjny projekt, stan suro
wy zamknięty, zabudowa szeregowa, działka 4 ary, częścio
wo ogrodzona, - 150.000 zł. Lubin, tel. 0609/28-65-73 
DOM WOLNO STOJĄCY blisko lasu, po remoncie, piętro
wy, 6 pokoi, pow. mieszkalna 136 m2, pow. całkowita 300 
m2, kuchnia, łazienka, wc w kafelkach, garaż, działka 1.35 
ha, w tym sad 0.35 ha, - 65.000 zł. Luboszyce Małe, tel. 
065/544-81-03
DOM PONIEMIECKI pow. 100 m2, c.o., łazienka, 3 pokoje, 
warsztat 60 m2, garaż 25 m2, telefon, działka 19 arów, wo
kół lasy, 40 km od Wrocławia, - 130.000 zł. Malerzów, tel. 
022/868-36-48,0503/72-19-17 
DOM w Mietkowie, do zamieszkania od zaraz, + działka o 
pow. 900 m2, • 35.000 zł. Mietków, tel. 0502/62-49-09 
DOM piętrowy; duży, 30 km od Wrocławia w kier. na Miet
ków, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, w.c., c.o., .siła*, pomiesz
czenia i budynek gospodarczy + garaż, działka 0.16 ha, -
115.000 zł. Milin, gm. Mietków, tel. 071/316-82-49
DOM PONIEMIECKI w okolicy Wołowa, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, w.c., c.o, - 48.000 zł. Moczydlnica Klasztorna, tel. 
071/343-92-20 lub 0609/27-40-56 
DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 60 m2, możliwość ada
ptacji strychu, garaż, zabudowania gosp., działka 15 arów, 
w Namysłowie. - 90.000 zł. Namysłów, teł. 077/410-37-54 
DOM działka 0.47 ha, 222 m2,6 pokoi, 2 kuchnie, przedpo
kój, strych, 2 łazienki, garaż + pomieszczenie 84 m2, z ce
gły z lat 30-tych, ogród, łąka, grunty orne 0.77 ha, - 84.000 
zł. Niegosławice, woj. zielonogórskie, tel. 0607/81-07-01 
DOM WOLNO STOJĄCY poniemiecki, w Jugowie, do za
mieszkania od zaraz, do cz)Ściowego remontu, 3 pokoje, 
kuchnia, studnia, szambo, dziaka 5 arów, dzierżawa 43 ary,
- 40.000 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-86-26
DOM + zabudowania gosp., 300 m2, z gruntami, 23 a, w
Belęcinie Nowym, gm. Krzemieniewo Leszczyńskie, • 27.000
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-38-21
DOM JEDNORODZINNY parterowy, pow. 150 m2, w Nowej
Soli, 6 pokoi, 2 kuchnie, na działce 5,5 a -120.000 zł. Nowa
Sól, tel. 068/356-21-83
DOM JEDNORODZINNY w Obornikach Śl., piętrowy, pod
piwniczony, działka o pow. 530 m2, - 290.000 zł (w rozlicze
niu mogą być mieszkania) lub zamienię. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-16-19
DOM poniemiecki, duży, do remontu, pole 42 ary, - 45.000
zł. Lucja Kampinos, Okmiany 67, gm. Chojnów
DOM w Oleśnicy, w zabudowie szeregowej, pow. 270 m2,
pow. 5 arów, - 340.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-35-17,
0502/45-17-72
DOM nowy, pow. 260 m2, na działce 7-arowej w Oławie, -
380.000 zł. Oława, tel. 071/303-80-32
DOM w Oławie, pow. miesz. 150 m2, na działce o pow. 5.57 
a, w tym 75 m2 powierzchni do remontu, 75 m2 do zamiesz
kania, media, woda, w.c., kanalizacja miejska, telefon, bu
dynek gospodarczy o pow. 50 m2, cicha okolica, 1.5 km od 
centrum, - 87.000 zł. Oława, tel. 071/303-34-58 po godz. 17, 
0607/40-20-43 w godz. 8-17
DOM w Opolu, 190 m2,jednorodzinny, - 260.000 zł. Opole, 
tel. 077/456-20-47 .'
DOM pow. 90 m2, garaż, c.o, * 135.000 zł. Opole, tel. 
077/456-69-04.0608/41 -31 -84 
DOM WOLNO STOJĄCY w Sokolnikach przy autostradzie 
A4,30 km od Wrocławia, do częściowego remontu, pomiesz
czenia gospodarcze, woda, prąd, działka 0,40 ha, - 45.000 
zł. Osiek, tel. 071/346-12-00
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabu
dowania gospodarcze, na działce 32 ary, 1500 m od trasy 
głównej, w gminie Kobierzyce, - 600.000 zł. Pełczyce, tel. 
071/311-17-88,0601/69-59-72 
DOM JEDNORODZINNY 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 garaże, 
rozpoczęta budowa, działka 24 ary, w Pieńsku, -150.000 zł. 
Pieńsk, teł. 0600/12-5347
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. 151 m2, pow. 
mieszk. 98 m2, wbudowany garaż, podpiwniczony, media 
miejskie, działka 310 m2, • 200.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-34-54
DOM pow. 120 m2,4-pokojowy, do zamieszkania od zaraz, 
ogród 0.68 ha, ładna okolica, - 45.000 zł. Ptakowice k. Brze
gu. tel. 0606/15-71-07
DOM JEDNORODZINNY 23 km od Wrocławia, przy trasie 
Wrocław - Kudowa, gm. Kobierzyce, do niewielkich popra
wek, możliwość zamieszkania od zaraz, łazienka, ć.o., tele
fon, • 45.000 zł. Pustków Wilczkowski, teł. 071/311 -82-86 
DOM wolno stojący, u podnóża Gór Stołowych, piętrowy, 150 
m2, salon z kominkiem, ogród o pow. 0.5 ha, wszystkie me
dia, - 170.000 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
DOM JEDNORODZINNY piętrowy, 5 pokoi, kuchnia, łazien
ka, c.o., komórki, zabudowania gosp., Różana, całość na 1 
ha, - 50.000 zł. Różana, teł. 076/887-45-94 
DOM PONIEMIECKI z używalnością działki, 10 km od Wro
cławia, -100.000 zł. Siedlec, tel. 071/398-77-71 
DOM jednorodzinny, w Słubicach, - 220.000 zł. Słubice, tel. 
0603/64-71-06
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ piętrowy, 4-pokojo- 
wy, salon, 2 kuchnie, łazienka, ogród, garaż, - 160.000 zł. 
Sobótka, teJ. 071/391-04-92
DOM w Księżycach k.Strzelina, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
80 m2, c.o., możliwość adaptacji dwóch pomieszczeń, ga
raż, duży ogród 38 arów, - 55.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-14-09 pó godz. 20
DOM WOLNO STOJĄCY Szczodre, nowe osiedle, pow. 
220/170 m2, parter - kuchnio-jadalnia, łazienka, pokój, pię
tro - salon, 2 sypialnie, łazienka, tarasy, góra do niewielkie
go wykończenia, działka 700 m2, • 300.000 zł lub zamienię 
na 3-pokojowe, do połowy wartości domu, dopł.. Szczodre, 
tel. 0600/81-44-29
DOM atrakcyjna lokalizacja pod lasem, dojazd dla lubiących 
pomarzyć, 4 pokoje, kominek, 2 WC, łazienka, kuchnia, ja
dalnia, pralnia, gaz i drewno, działka 10 a - 250.000 zi. Szczyt
na, tel. 074/86844-77
DOM w miejscowości Szewce, pow. 80 m2, po częściowym 
remoncie, podpiwniczony, ogród 9 a, -155.000 zł. Szewce, 
tel. 071/310-71-58
DOM mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi oraz 3 
ha pola. przylegającego do domu, 7 pokoi, kuchnia, łazien
ka, przedpokój, 2 wejścia, po remoncie kapitalnym, garaż, -
80.000 zł. Szklary, gm. Kamiennik, tel. 077/431-24-20 
DOM wolno stojący, pow. 250 m2, w Szprotawie, ładna wil
lowa dzielnica, blisko rzeki, las, w rozliczeniu może być 
mieszkanie w Żarach • 800 zł/m2. Szprotawa, tel. 
068/376-28-49
DOM z bali drewnianych, wym. 9x9 m, konstrukcja składa 
się ze ścian zewnętrznych, belek stropowych I balkonu, brak 
okien, dachu i podłogi, - 35.000 zł. Ścinawka Dolna, tel. 
074/873:61-87
DOM wolno stojący, parterowy, stan surowy otwarty, pod
piwniczony, pow. 120 m2. woda, prąd, działka 10 a, • 52.000 

' zł. PARTNER, Środa Śląska, tel. 071/317-24-34 /fax, 
071/317-59-61,0603/46-66-09

DOM w środzie śląskiej, • 90.000 zł. środa śląska, tel. 
071/317-61-35 po godz. 17
DOM pow. 300 m2, - 70.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-14-51
DOM w Szczawnie Zdroju, pow. 110 m2, CO gazowe, okna 
plastikowe, okolice parku, - 250.000 zł. Świdnica, tel. 
074/85346-53
DOM wolno stojący, piętrowy, w Świebodzicach, pow. 150 
m2,7 pomieszczeń, 2 łazienki, podpiwniczony, garaż, dział
ka 500 m2, atrakcyjna lokalizacja, - 230.000 zł. Świebodzin, 
tel. 068/382-64-75
DOM w zabudowie szeregowej, 220 m2, do zamieszkania, 
możliwe raty, w Trzebnicy, • 188.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-06-87,0503/75-06-33 
DOM w Tuplicach, działka o pow. 25 arów, • 65.000 zł. Tupli
ce, tel. 068/375-74-91
DOM JEDNORODZINNY w Twardogórze, wolno stojący, 
działka 489 m2,2 garaże, taras 50 m2, media, pom. na dzia
łalność gosp. 80 m2 - 260.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-89-55
DOM PONIEMIECKI w zabudowie szeregowej, 70 m2, dział
ka 4 ary obok domu, po częściowym remoncie, c.o., telefon, 
30 km od Wrocławia, okolice Środy Śl, - 75.000 zł. Ujazd 
Górny, gm. Udanin, woj. wrocławskie, tel. 0607/56-81-11 
DOM poniemiecki, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogród, •
45.000 zł. 58-320 Walim, woj. wałbrzyskie, ul. Wiejska 14 
DOM jednorodzinny w Czarnym Borze, 6 pokoi, 2 kuchnie, 
działka 7.5 ara. - 300.00Q zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-67 
Legnica, 076/866-05-06
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 120 m2, działka 1306 m2 i 2 
szklarnie o pow. 540 m2, - 280.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-05-37
DOM jednorodzinny w Wałbrzychu, ogród, dobra lokaliza
cja, -160.000 zł. Wałbrzych, tei. 074/665-86-68 
DOM wolno stojący, nowy, pow. 190 m2 + 36 m2,2 garaże, 
w 95% wykończony, atrakcyjna lokalizacja, dachówka, okna 
PCW, w Wilczycach, przy granicy miasta, - 350.000 zł. Wil
czyce, gm. Długołęka, tel. 071/399-08-04 po godz. 15 
DOM nowy, wykończony, pow. 250 m2, wolno stojący, ga
raż, działka 9 a - 340.000 zł lub zamienię na mieszkanie 
M-3, we Wrocławiu, z dopłatą. Wisznia Mała, tel. 
071/31242-18 po godz. 19
DOM PONIEMIECKI do remontu, w Wińsku, pow. 450 m2, 
na działce 25 arów, + budynek gosp, • 100.000 zł. Wołow, 
tel. 071/389-33-05
DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie media, podpiwni
czony, z garażem, blisko do komunikacji miejskiej, .zielona” 
dzielnica, - 365.000 zł. Wrocław, tel. 071/34642-62 
DOM z budynkiem gosp., działka 900 m2, w miejscowości 
Kuźnica Trzcińska, 15 km za Kępnem, - 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-08-22,071/336-66-50 
DOM w Strzegomiu, 340 m2, działka 1500 m2, własność 
hipoteczna, -195.000 zł. Wrocław, tel. 071/3384242 
DOM jednorodzinny, nowo budowany, pow. mieszkalna 140 
m2,4 pokoje, salon, 2 łazienki, działka 2500 m2, całość ogro
dzona, w Kudowie Zdroju, - 160.000 zł. Wrocław, tei. 
071/363-39-87 po godz. 20
DOM mieszkalny ♦ "budynki gospodarcze, 4 km od Lubania 
śląskiego, działka 0.75 ha, • 75.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-99-38
DOM działka o pow. 1200 m2, w Bielanach Wrocł., pow. 
mieszkalna 280 m2, wysoki standard - 1.400.000 zł. Wro
cław, tel. 78445-68 w g. 13-16 
DOM typu dworek, nowy, .pod klucz", pow. ok. 200 m2, dział
ka 12 a, 10 km na południe od Wrocławia, ładnie urządzony,
- 570.000 zł. Wrocław, tel. 0603/69-03-91
DOM w Jaciążku, pow. Maków Mazowiecki, 100 km na pół
noc od Warszawy, działka 16 arów, • 30,000 zł. Wrocław, tel. 
78745-96 po godz. 17
DOM całoroczny, z garażem w Sulistrowiczkach (do niewiel
kiego wykończenia), pow. całkowita 173 m2, b. atrakcyjna 
działka pod lasem, 1100 m2 - 250.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-57-28,0601/9347-15 
DOM w zabudowie bliźniaczej, 100 m2, po remoncie (czę
ściowym), działka 1100 m2 (możliwość rozbudowy), pom. 
gosp. (szopa), atrakcyjna lokalizacja, na Maślicach Małych, 
bez pośrednictwa - 230.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-38-86 
wieczorem
DOM w zabudowie szeregowej, we Wrocławiu, na Oporo- 
wie, wybudowany w 1990 r., elegancko wykończony, -
410.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-03
DOM duży, działka Zagospodarowana, siedliskowa, 1.5 ha, 
budynek gosp., całość ogrodzona, nowe technologie, koło 
Kątów Wrocławskich i Mietkowa, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-55-95 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - A00476 www.autogielda.com.pl) 
DOM 250 m2, działka 1000 m2, w lesie, blisko Wrocławia - 
10 minut drogi do pl. Grunwaldzkiego, • 620.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/7842-86 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • A00528 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM 240 m2, + zabudowania gosp. 125 m2, działka 2600 
m2 lub 16300 m2, przy głównej drodze, wschodni wylot z 
Wrocławia, - 370.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- AC0235 www.autogielda.com.pl)
DOM na Karłowicach, jednorodzinny, 132 m2, + domek ca
łoroczny w ogrodzie (30 m2)e, działka 502 m2, - 420.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-1943, 0601/68-54-07 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -AC0241 
www.autogielda.com.pl)
DOM nowy, do zamieszkania, ulga budowlana, na Mucho- 
borze Wielkim, pow. użytk. 160 m2, działka 800 m2, woda, 
kanalizacja, gaz, prąd, telefon, ogrzewanie ha gaz + komi
nek, przy nowym osiedlu, przy ul. Żwirgi i Wigury, - 289.000 
zł. Wrocław, tel. 071/362-28-09,0606/76-1449 
DOM na obrzeżach Wrocławia, 400 m2,12 pokoi, 3 łazienki, 
sauna, c.o. gazowe, telefon, działka 800 m2, może być dla 
firmy, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28po godz. 20, 
0602/23-66-05
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ nowy, pow. ok. 200 
m2, wykończony W 90%, 15 km od Wrocławia, - 290.000 zł. 
Wrocław, tel. 361-6843,0605/60-67-70 
DOM JEDNORODZINNY na Stabłowicach,wolno stojący, 
pow. 100 m2, działka 680 m2, atrakcyjna lokalizacja, -
220.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-35-85.0607/16-70-93 
DOM ekskluzywny, w Tyńcu Małym, pilne, - 360.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/82-06-70
DOM DWURODZINNY w zabudowie bliźniaczej, poniemiec
ki, Wrocław Nowy Dwór, ul. Strzegomska, pow. 143 m2, moż
liwość rozbudowy, działka 1860 m2, - 500.000 zł. Wrocław, 
ul. Nowodworska 39a/16
DOM ładny, duży, z oddzielnym warsztatem, działka 1100 
m2, dla rodziny lub firmy, płd. okolice Wrocławia, bez po
średników, • 550.000 zł. Wrocław, teł. 311-91-05 
DOM PONIEMIECKI pow. 100 m2, c.o., sia, woda, telefon, 
na dziace 0,5 ha + budynki gospodarcze +15 ha ziemi, kl. III 
i IV (lub bez ziemi), 30 km od Wrocawia, idealne na stadni
nę, hodowlę, itp., blisko stawy, las, trasa Wrocaw-Zielona 
Góra, możliwość dokupienia ziemi, - 150.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/31-1844
DOM Wrocław-Borek, przedwojenny, pow. całkowita 340 m2, 
działka 700 m2, piękna lokalizacja, do remontu, bez pośred
ników, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-06-09, 
0608/3742-37
DOM w Sulistrowiczkach, 140 m2, duża działka pod lasem,
3.000 m2, - 300.000 zł. Wrocław, tel'. 0605/52-28-91 
DOM nowy, parterowy, z użytkowym poddaszem, 270 m2, 
garaż 50 m2,15 km od Wrocławia, - 350.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/60-67-77
DOM we Wrocławiu, na Polanowicach, pow. użytkowa 280

m2, działkav184Q m2, - 495.000 zł. Wrocław, lei. 
, 071/344-52-74,0501/75-28-03 
DOM JEDNORODZINNY pow. całkowita 210 m2, na działce 
o pow. 16 arów, piętrowy, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wo
dociąg, siła, c.o. koksowe, całość ogrodzona, 20 km od Wro
cławia, bez pośredników, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-92-61
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 270/420 m2, działki 
własnościowe, po remoncie, we Wttcławiu, na Muchoborze 
Małym, garaż, cicha uliczka, blisko centrum, bez pośredni
ków, - 360.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408, 
0603/54-98-74
DOM WOLNO STOJĄCY z 1980 r„ pow. 400 m2, działka 
620 m2,14 pokoi, 4 kuchnie, 4 łazienki, 4 wejścia, lokal o 
pow. 60 m2, Wrocław • Muchobór Mały, • 750.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-74-11
DOM w górach, koło Walimia, nowy, pow. 170 m2, do małe
go wykończenia, działka 25Ó0 m2, możliwość dokupienia zie
mi, piękna okolica, dojazd, las,'strumień, - 300.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-98-36 wieczorem 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ we Wrocławiu na Mu
choborze Małym, blisko nowobudowanej obwodnicy śródmiej
skiej, z lat 40-tych, pow. 80 (150) m2, c.o. gazowe, strych, 
piwnica, wszystkie media, ogródek 250 m2 + działka pra
cownicza 350 m2, do zamieszkania od zaraz, bez pośredni
ków, - 260.000 zł. Wrocław, tel..0603/63-33-90 
DOM PONIEMIECKI mieszkanie 56 m2,3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, strych, 2 piwnice, woda, prąd, gaz, warsztat sa
mochodowy 50 m2, działka ok. 1000 m2, - 190.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/45-11-36
DOM poniemiecki, pow. 250 m2, działka 12 a, 11 km od Je
leniej Góry, ogrzewanie kominkowe, 2 garaże, -155.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-23-31,0606/71-00-37 
DOM wolno stojący, dwurodzinny, piętrowy, piwnica, strych, 
ocieplony, we Wrocławiu, Osobowice, - 360.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-43-66
DOM wolno stojący, pow. 150 m2 ♦ 2 garaże, działka 600 
m2, bez pośredników, na Krzykach, - 380.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/34644-32,0608/37-63-06 
DOM we Wrocławiu (Zacisze), pow. 180 m2, z garażem, ogro
dem, - 470.000 zł lub zamienię na dom w rejonie Trójmiasta. 
Wrocław, tel. 071/32742-89
DOM wolno stojący, pow. 450 m2, działka 50 a, kanalizacja, 
woda, prąd, kryty dachówką, nadaje się na szkołę, biura, -
600.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-78-64
DOM poniemiecki, do remontu, na działce 12 arów, w Ka
mieńcu Wrocławskim, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-66-57
DOM w zabudowie bliźniaczej, Wrocław - Stabłowice, •
255.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-21-06
DOM na Ołtaszynie, 130 m2,3 pokoje, okna PCV, ogrz. ga
zowe, kominek, 2 garaże, pomieszczenie gosp. 70 m2 oraz 
niezależne mieszkanie 1-pokojowe, w tym dom • 366.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-11-08
DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a, 15 km od Lesz
na, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
DOM przy lesie, przy wsi Wygnańczyce (lubuskie), z dala od 
drogi, 1 km do jeziora, .oaza* ciszy, - 45.000 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-27-17
DOM. 1985 r. do remontu kapitalnego, działka 1 ha, - 30.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/2843-66 
DOM WOLNO STOJĄCY w Ząbkowicach Śl., po remoncie 
kapitalnym, ocieplony, ogrźewanie gazowe, nowe okna, pod
łogi, glazura, gładzie, działka 4,5 ara, dwa garaże, • 260.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-86 w godz. 10-17, 
074/815-17-72 po godz. 19
DOM 12 km od Głogowa, po remoncie kapitalnym, stan su
rowy zamknięty + 3.5 ha gruntu, • 45.000 zł lub zamienię na 
samochód. Zielona Góra, tel. 068/374-39-32,0600/41-16-63

SPRZEDAM DOM W SOBÓTCE
pow. 400 m2, na działce 2.000 m2 

cena - 415.000 zł.
OTO12424

Tel. 071/353-76-42, 0-602 747 806

DOM 8 km od Ziębic, poniemiecki, piętrowy, ok. 100 m2, 
luksusowy remont, nowe stropy, podłogi, okna, schody, in
stalacja elektryczna i wodna, nowoczesne co, łazienka 11 
m2 + wc, szambo, siła, sad, działka, dobry dojazd, 250 m do 
lasu, spokój, - 135.000 zł. Ziębice, tel. 074/8194942 
DOM poniemiecki, + zabudowania gosp. 100 m2, działka 0.15 
ha, woda, prąd, siła k. Jeleniej Góry, • 32.000 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-51-95,0601/55-09-17 
O DOM * REZYDENCJA w Kątach Wrocławskich, 

pow. mieszkalna 550 m2,15 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 hole, piwnica 350 m2, działka 2600 m2 
(ogrodzona murem), podwójny garaż. Dom poło* 
żony przy głównej drodze w Kątach, 1 km od au
tostrady, nadaje się na wielopokoleniową rezy
dencję, motel, zajazd, hurtownię itp. Cena
690.000 zł. (pilnie, do negocjacji), Kąty Wrocław* 
skie, tel. 0604/47*10*69 03002881

O DOM NA WSI w trakcie remontu, z zabudowania
mi gospodarczymi, pow. działki 0.72 ha, położo
ny 16 km od Wrocławia, kierunek Strzelin*Oła* 
wa., tel. 0501/43*48*72, 071/347*68*64, 
0501/51*82*89 02026821

DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC,
c.o., budynki gospodarcze, garaż, na działce 30 arów + ogród 
50 arów, Przecław 121, k. Szprotawy, 30 km od Polkowic, -
85.000 zł..., tel. 0602/63-23-56
DOM NA WSI w pobliżu Barda, 133 m2, kuchnia, 6 pokoi, 
łazienka, CO, garaż, zabudów, gosp., działka 18 a, ogrodź., 
siatka, możliwość prowadzenia działalności gosp. lub agro
turystyki - 140.000 zł. Bardo, tel. 074/872-38-72 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY nowy, mały, pow. 78 m2, 
działka 1074 m2,2 km od Jeleniej Góry, piękne położenie, -
260.000 zł. Dziwiszów 181, tel. 0606/17-24-98
DOM NA WSI jednorodzinny, parterowy, ha działce o pow. 
65 a, + hale przemysłowe, nowe, - 150.000 zł. Góra, tel. 
065/543-37-20
DOM NA WSI z zabudowaniami gosp., w miejscowości Lą
dek Zdrój, woda, światło, siła, CO, telefon, umeblowany + 
teren o pow. 75.400 m2, widok na góry -120.000 DEM. Kłodz
ko, tel. 074/867-35-38
DOM NA WSI 2 km od Bochni, 40 km od Krakowa i od Tar
nowa, nowy, podpiwniczony, poddasze użytkowe, działka 74 
ary, do małego wykończenia, - 200.000 zł. Krzeczów, tel. 
014/685-82-86
DOM NA WSI do remontu, piętrowy, 6 pokoi, woda, energia 
el., siła, podpiwniczony, budynek gospodarczy, działka o pow. 
19 a, ładna okolica, - 42.000 zł. Leśna, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0602/85-37-62
DOM NA WSI 15 km od Leszna, 4 pokoje, łazienka, WC, 
kuchnia, 2 korytarze, strych, połowa podpiwniczona, c.o., siła, 
telefon, duży budynek gosp., działka 32 ary, - 95.000 zł. Lip
no Nowe, tel. 065/534-07-83
DOM NA WSI DWURODZINNY 10 km od Lubina, zabudo
wania gospodarcze, - 55.000 zł lub zamienię na mieszkanie. 
Lubin, tel. 076/84448-30,0605/44-74-57 
DOM NA WSI do remontu kapitalnego, 3 pokoje, kuchnia, 
możliwość powiększenia o 100 m2, działka o pow. 20 a 
(uzbrojona, ogrodzona), -40.00.0 zł. Lubin, tel. 076/749-39-20 
DOM NA WSI Stare Strącze, 5 km od Sławy, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, C/O., zabudowania gosp., ogród, sad, oczko

wodne, - 83.000 zł. Lubin, tel. 076/749-06-19,0603/69-60-58 
wieczorem
•  DOM NA WSI, 24 km od Wrocławia, wieś nad Rzeczką, 

ok. Sobótki, pow. domu ok. 160 m2, łazienka, do zro
bienia dach, na działce o pow. 1700 m2, ładnie położo
ny, duża stodoła, budynek gosp. o pow. 60 m2, woda z 
wodociągu, szambo, telefon, dojazd drogą nr 8 z Wro
cławia (20 minut); sprzedam bez prowizji. BN .HOBO*. 
Wrocław, tel. 0601/51-87-83 99000001

DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY działka 0,29 ha, budynki 
gospodarcze, ogród, spokojna okolica otoczona lasami, 4 
pokoje, 2 spiżarnie, kuchnia, łazienka, wc, piwnica, strych,
c.o., siła, telefon, w Bukowicy k.Nowego Miasteczka, 17 km 
od Nowej Soli, • 80.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/376-27-29, 
068/388-85-52
DOM NA WSI 6-pokojowy, kuchnia, łazienka, CO, woda, te
lefon, do częściowego remontu, garaż, zabudowania gosp., 
działka ogrodowa o pow. 6 a + 75 a gruntu rolnego, - 75.000 
zł. Nowa Wieś, tel. 076/877-56-81 
DOM NA WSI pow. 120 m2, działka 55 arów, 10 km od Zie
lonej Góry, pomieszczenia gosp., duża stodoła, blisko las + 
dzierżawa gruntu o pow. 1.5 ha przy lesie i rzece, - 90.000 
zł. Ochla, woj. zielonogórskie, tel. 068/321-10-02, 
0600/38-58-99
DOM NA WSI 360 m2, 4 sypialnie, salon z kominkiem, 2 
kuchnie, 2 łazienki, 2 tarasy, ogrzewany garaż w. piwnicy, 
wszystkie media, działka 635 m2, możliwość podziału, dla2 
rodzin, do zamieszkania od zaraz, 20 km do Wrocławia, -
200.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-00
DOM NA WSI nowy, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż, duży taras, 
oczyszczalnia ekologiczna, ogrzewanie gazowe i tradycyj
ne, działka 10 arów, 25 km od Wrocławia, • 270.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-27-77,071/315-33-04 
DOM NA WSI woda, c.o. gazpwe, - 100.000 zł. Osetno 34, 
gm. Góra, tel. 065/544-12-31
DOM NA WSI pow. użytkowa 56 m2, z cegły, do remontu, 
budynek gosp. z poddaszem (możliwość adaptacji na miesz
kalny), działka 4000 m2, w tym 600 m2 grunt budowlany, 
woda, gaz, telefon, położony 6 km od Gostynia, woj. wielko
polskie, • 68.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-12-14 
DOM NA WS1170 m2, działka 550 m2,5 p., kuchnia, woda, 
siła, gaz, z telefonem, blisko do lasu, MZK, sklepów, kościo
ła, ładna okolica, • 80.000 zł. Piława Górna, tei. 
074/837-24-50
DOM NA WSI do kapitalnego remontu, działka 30 arów + 
prąd, działka 30 arów + 7 arów przy asfalcie, blisko lasy i 
rzeka, - 35.000 zł. Skrzynki, gm. Grabów n.Prosną, tel. 
0605/46-67-02.
DOM NA WSI Lipniki k. Otmuchowa, 120 m2, strych, piwni
ca, wolno stojący, do remontu wnętrza, dwa budynki gosp. o 
pow. 150 m2, cicha okolica, całość 16 arów, w rozliczeniu 
może być ciągnik Zetor 7245, 5245, 7211, do 15.000 zł, -
30.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11 .
DOM NA WSI do remontu, pOw. 110 m2, w miejscowości 
Kuropatnik k. Strzelina, zabudowania gospodarcze, działka 
21 a, woda, siła, prąd oraz działka 30 a, z możliwością wy
kopania stawu, - 50.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-17-88 
DOM NA WSI po remoncie kapitalnym, c.o., łazienka, 5-pcK 
kojowy, wszystkie media, działka 0.59 ha, budynek gosp., 
okol. Szprotawy, -140.000 zł. Szprotawa* tel. 0602/58-86-71 
DOM NA WS110 km od Jeleniej Góry, działka 43 a, dom do 
remontu lub rozbiórki, woda, siła, pozwolenie na budowę, -
52.000 zł. Turek. tel. 063/288-35-94,0604/07-5744
DOM NA WSI piętrowy + zabudowania gosp., działka 30a + 
24 ha gruntu rolnego, w okolicach Wałbrzycha, - 90.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-02-79. wieczorem 
DOM NA WSI w woj. lubuskim, działka 80 a, nowe zabudo
wania gospodarcze ok. 300 m2, sad, łąka, dom po remon
cie, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/3T1-74-56,0600/39-76-23 
DOM NA WSI poniemiecki, do remontu, podpiwniczony, z 
podwyższonym parterem, z zabudowaniami nadającymi się 
na warsztat lub prowadzenie działalności gospodarczej, w 
Samborzu, 30 km do Wrocławia, działka 0.46 ha, - 49.000 
zł. Wrocław, tel. 354-4441,0607/33-75-18 
DOM NA WSI do remontu, budynek gospodarczy, na dział
ce 0.5 ha, gm, Jemielno, 20 km od Rawicza, 40 km od Lubi
na, 70 km od Wrocławia, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 
071/387-82-03,0605/68-10-88 
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/3/-56-71 
DOM NA WSI w miejscowości Faustianka, gm. Rudniki, 9 
km od Praszki, pow. 100 m2, murowany, działka 30 a, -
50.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-16-27
DOM W BUDOWIE wolno stojący, 580 m2, na działce 2850 
m2, wszystkie media, budowany ekologicznie, w centrum 
Chocianowa, stan surowy zamknięty, • 450.000 zł. Chocia
nów, tel. 076/81847-33
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, stan surowy zamknięty, 
działka 720 m2, na os. Wyspiańskiego w Chojnowie, -
120.000 zł. Chojnów, tel. 076/819-61-71 po godz. 17, 
0604/864148
DOM W BUDOWIE w zabudowie szeregowej, stan surowy,- 
zadaszony, pow. całk. 300 m2, pow. mieszk. 220 m2,2 ga
raże, osiedle willowe Białe Sady, • 150.000 zł. Legnica, tel. 
0602/85-31-23
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, stan surowy, w Rzepinie, 
pow. ok. 300 m2, na dużej działce, • 85.000 zł. Rzepin, tel. 
.095/759-68-80
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Gó
rze, na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbro
jona (2x481 m2), możliwość prowadzenia działalności gosp., 
całość lub ewentualnie połowę, sprzedam - 92.000 zł lub za
mienię na małe mieszkanie w Zielonej Górze albo Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00485 www.au- 
togielda.com.pl)
•  DOM W BUDOWIE, Leśnica, stan surowy zamknięty, 

pow. 200 m2, działka 1500 m2 - 299.000 zl. Stablowi- 
ce, bliźniak, 320/460 m2, stan surowy zamknięty, wy
sokiej jakości materiały budowlane, pięknie położony -
275.000 zł, okolice Trzebnicy - Malczów, pow. 100 m2, 
działka 1300 m2 -119.000 zł.. DS. Nieruchomości, Wro
cław. tel. 071/337-11-15,0602/79-88-36 99000001

•  DOM W BUDOWIE, okolice Bielan, pow. 280 m2, działka 
1000 m2, nowy • 430.000 zł, Kamieniec Wrocławski, 
pow. 200 m2, działka 3600 m2 -505.000 zł, Żórawina, 
pow. 200 m2, stan surowy otwarty, działka 800 m2 -
210.000 zł. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/337-11-15,0602/79-88-36 99000001

DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY stan surowy, po
kryty blachą, ścianyz cegły MAX. elementy z ręcznie ciosa-

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.
________________ V _____________ OP000401

nego piaskowca, -100.000 zł lub inne propozycje. Wrocław, 
tel. 071/393-04-86
DOM W BUDOWIE, stan surowy otwarty, dziaka 1000 m2,'- V
160.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-97-12
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY w budowie, 250 m2, 
bez zadaszenia, pełne uzbrojenie, działka 412 'm2, Wro- 
cław-Leśnica (oentrum). Wrocław, tel. 071/357-64-51 wie
czorem
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na 
Wojnowie, stan surowy otwarty, 280 m2 - 125.000 zł lub za
mienię na mieszkanie. Wrocław, tel. 071/321r51-57 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 230 m2, na dział
ce 2200 m2 .- 1.35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/345̂ 67-33. 
0600/26-81-57
DOM W BUDOWIE. JEDNORODZINNY wolno stojący, po 
remoncie, działka 22 ary, pod budowę lub rozbudowę, •
330.000 zł. Wrocław, tel. 346-65-86
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ slan su- 
rowy zamknięty, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2, 
kryty dachówką, z cegły, podpiwniczony, z garażem, dopro
wadzone przyłącza wody, gazu, prądu, telefonu, w miejsco
wości Mirt(ów, - 205.000 zł. Wrocław, tel. 071/355̂ 19-83 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, 230 m2, na działce 915 
m2, prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 żł lub za
mienię na mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-po- 
kojowe, z możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 .
DOM W BUDOWIE, wykonane fundamenty i pierwsza kon
dygnacja, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-7240 
DOM W BUDOWIE, w Sławie, w zabudowie szeregowej, stan 
surowy otwarty, z cegły klinkierowej, atrakcyjna lokalizacja, 
blisko park, 100 m od kąpieliska i przystani żeglarskiej, na 
działalność handlowo-usługową, • 55.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-89-31 po godz. 20,0609/64-38-78 
DOM W BUDOWIE, po remoncie kapitalnym, pow. 200 m2,
12 km od Głogowa, stan surowy zamknięty, działka o pow.
3.5 ha, - 45.000 zł lub zamienię na samochód. Żary, tel. 
068/374-39-32,0600/41-16-63
DOM W BUDOWIE, 120 m2, w Radzyniu k. Sławy, działka
3.6 a, garaż, kryty dachówką, okna PCV, stan surowy za
mknięty, 200 m od jeziora, -130.000 zł. „ tel. 068/356-60-90 
po 17
DOM W BUDOWIE, w stanie surowym otwartym, pow. 680 
m2, działka 46 a, okolice Jeleniej Góry, energia, woda, - _ ,
170.000 zł. Jelenia Góra. tel. 076/862-77-90
DOM W BUDOWIE, o pow. 180 m2, w Krosnowicach, nowy,
7 pokoi, łazienki, bez podłóg i elewacji, -150.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-04-77
DOM W BUDOWIE, w Kłodzku, stan surowy, 5 pokoi, ła
zienka, taras, garaż, posesja 10 arów, -150.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-37-17 - .
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 
m2,60 m2 piwnic, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wod
ne 3 ary, w miejscowości Niemstów (7 km od Lubina), 300 
od szosy Zielona Góra - Wrocław, - 130.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-20-86 (zdjęcia dó tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY pow. 200 m2, do 
częściowego wykończenia, media, z telefonem, działka 10 
a, możliwość dokupienia gruntu. - 320.000 zł. Siechńice, tel. 
0502/9648-23 .
DOM W BUDOWIE, do wykończenia, 320 m2, działka 1200 
m2, w Brennie koło Wisły i Ustronia, atrakcyjna lokalizacja, -
200.000 zł. Sosnowiec, tel. 032/263-52-19
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ stan 
surowy zamknięty, 140 m2,-podpiwniczony, garaż, inst. 
wod.-kan., inst. el., 3 km od Strzelina, 35 km od Wrocławia -
85.000 zł. Strzelin, tel. 0604/50-56-62
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY Stradomia Wierzch
nia, nowy, pow. 260 m2, stan surowy zamknięty, woda, ka
nalizacja, prąd, telefon, c.o. podogowe, poddasze do wy
kończenia, 0,5 km od zalewu, - 230.000 zł.‘ Syców, tel. 
062/78541-75
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY do wykończenia, w 
Świętoszowie, pow. mieszk. 120 m2, 5 pokoi, kuchnia, ła
zienka, działka 1400 m2, nowa (kanalizacja miejska, CO 
miedź, woda, z telefonem) • 85.000 zł. Świętoszów, gm. 
Osiecznica, tel. 075/731-11-12 
DOM W BUDOWIE, w stanie surowym, zadaszony, partero
wy, na działce 4500 m2, prąd, ogrodzona, 3 km od Trzebnk 
cy, -12.000 zT. Trzebnica, tel. 071/387-09-78 
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY w budowie, pow. 
cakowita 396 m2. pow. użytkowa 257 rń2. kuchnia, jadalniar 
salon, 5 - 6 pokoi, dwie łazienki, garaż o pow. 45 m2, na dwa 
auta, stan surowy zadaszony, pustaki Porotherm, dach JBF,
- 230.000 zł. Wałbrzych, tel. 0606/2348-26,074/842-49-68 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy zamknięty, 
częściowo wykończony, kryty dachówką, pow. zabudowy 190 
m2, pow. użytk. 162 m2, pow. działki 900 m2, we Wrocła
wiu, Wilczyce, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-76 
DOM W BUDOWIE, typu .dworek”, stan surowy zamknięty, 
w Wilczycach, bez pośredników, - 220.000 żł. Wrocław, tel. 
071/327-93-91 do godz. 16,071/785-07-77 wieczorem 
DOM W BUDOWIE, w Łozinie, gm. Długołęka, stan surowy 
zadaszony, działka 1000 m2, • 135.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-11
DOM W BUDOWIE, w Srebrnej Górze, stan surowy, zada
szony, działka 7 a, pełne uzbrojenie, teren nie zagrożony 
powodzią - 90.000 zł lub zamienię na mieszkanie, lub dział
kę we Wrocławiu. Wrocław, tel. 060T/76-37-70 
DOM W BUDOWIE, w Karpaczu, stan surowy zamknięty, 
dwa piętra, pow. 350 m2, teren o pow. 650 m2, • 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/91-7249
DOM W BUDOWIE stan surowy, zadaszony, na działce 640 
m2, atrakcyjna lokalizacja, we Wrocławiu, na Klecinie, nie
zależne kondygnacje, może być wykorzystany na mieszka
nia, biura i inną działalność gospodarczą, - 240.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-91̂ 0
•  DOM W GÓRACH nowy. koło Walimia, atrakcyjnie po

łożony, las, strumień, dojazd, telefon, duża działka, -
350.000 zł bez prowizji. Abax, Wrocław, tel. 
071/352-36-57,071/352-28-79 99000001

DOM LETNISKOWY całoroczny, 5 km od centrum Lądka 
Zdroju, c.o., sauna, garaż, salon z kominkiem, 3 sypialnie, 
kuchnia, 120 m2, pow. całk. 800 m2, możliwość dokupieni?,
10 ha łąk i lasów. - 120.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-29-83 - «P 
DOM LETNISKOWY murowany, 200 m2, działka 900 m2 w 
tym 400 m2 lasu, w Wieleniu Zabużańskim, - 180.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-34-14 po godz.18,0609/36-25-58 
DOM LETNISKOWY murowany, pow. 200 m2, położony we 
Weieleniu, na działce zalesionej 900 m2, atrakcyjna lokali
zacja, pełne wyposażenie, • 18.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-34-16
DOM LETNISKOWY stan surowy, • 25.500 zł. Rokitki, gm. 
Chojnów, woj. legnickie, tel. 0608/45-82-31 
DOM LETNISKOWY drewniany o pow. 36 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, w.c., weranda, energia el., działka własnościowa, 
okolice Boszkowa, 100 m od jeziora, - 46.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/75-73-01
DOMEK LETNISKOWY w Liginiu, murowany, 94 m2,3 po
koje, aneks kuchenny, łazienka, duży taras, garaż, - 90.000 
zł. Głogów, tel. 076/833-23-08, 0605/46-83-60 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00464 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Kotlinie Kłodzkiej, pow.
70 m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, na działce ogrodzo
nej o pow. 1.6 ha. w tym 20 arów lasu, 4 stawy, basen, •
150.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-5011,0603/59-74-25 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
• A00448 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, wysoki standard, a trak-,. ̂ 
cyjna lokalizacja, 100 m od jeziora, 4.5 ara, Boszków k. LesSi
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550 zł/miesiąc
to bardzo dobry pomysł 

na DOM i nie tylko!
Skorzystaj z PROMOCJI WIOSENNEJ!

OP010949
075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/529-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
^  032/777-53-17,022/620-52-42,693-7M1,076/866-04-26 ^

na, - 230.000 zł. Komorniki, tel. 076/847-90-97, 
0605/22-05-12
DOMEK LETNISKOWY w Rokitakch k. Chojnowa, wszyst
kie media, pełne wyposażenie, pilne, - 25.000 zł. Legnica, 
tel. 076/850-12-87
DOMEK LETNISKOWY .SZWAJCARKA" drewniany, na 
podmurówce, 200 m od jeziora, w miejscowości Brenno (9 
km od Słąwy), pow. 38 m2 + 15 m2 tarasu, wszystkie me
dia, z wyposażeniem, • 49.000 zł. Lubin, tel. 0601/74-82-94 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod 
numerem - AG0208 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, nad jeziorem Głębokie 
k. Międzyrzecza, w woj. lubuskim, 2 pokoje z kominkiem, 
kuchnia, łazienka, w.c., taras, parking, 8 miejsc sypialnych, 
wyposażony, 50 m do jeziora, - 57.000 zł. Międzyrzecz, 
tel. 095/742-17-47 po godz., 0601/74-92-67 
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, na Mazurach, na szla
ku WJM, pow. 250 m2, działka 8 a, komfortowy (hangar, 
sauna, bilard), - 500.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56, 
0600/39-76-23
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 LETNISKOWY 35 m2, nowy, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, pom. gospodarcze, inst. elektr., wodno-kanaliza
cyjna, okna antywłamaniowe, możliwy do całorocznego za
mieszkania, bez działki,: 25.000 zł lub zamienię na sarnô  
chód, tańszy, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/315-20-01 
DOMKI LETNISKOWE w Boszkowie k. Leszna, 20 m do 
jeziora, pow. 32-38 m2,2 pokoje, aneks kuchenny, łazien
ka, przedpokój, loggia, pow. 803 m2 -1150 zł/m2. Leszno, 
tel. 065/526-31-56,0603/87-85-70 
DOMKI KEMPINGOWE Sianożęty, Stronie Morskie, 100 
m od morza, umywalka, ciepła woda, zaplecze kuchenne,
3- i 4-osobowe, 1- i 2-pokojowe, parking, sanitariaty, teren 
ogrodzony, cena 380-460 zł. Wrocław, tel. 071/352-75-55 
(do 10.06.) lub, 0602/57-69-62 
DOMY mieszkalne, z płyty PW-8, 3 szt, - 7.000 zł. Polko
wice, tel. 076/845-68-91 po godz.20,0603/59-46-53
•  DOMY LETNISKOWE I CAŁOROCZNE w Sulistrowicz- 

kach i okolicy, w cenie od 150.000 zł. DS. Nierucho
mości, Wrocław, tel. 071/337-11-15 99000001

•  DWOREK z połowy XVIII wieku, z pięknym parkiem 
podworskim o pow. ok. 1 ha, ogrodzony fosą, dojście 
do dworku mostkiem, pow. dworku 540 m2 + strych, 
po kapitalnym remoncie, 12 km od południo- 
wo-zachodniej granicy Wrocławia, - 430.000 zł. Wro
cław, tel. 071/316-18-08,0608/52-03-08 99000001

DWOREK mały, w budowie, działka 3 ha, rzeka, łąki, duży 
zagajnik i mały domek, k. Wielunia, - 75.000 zł. Janów, 
gm. Ostrówek, tel. 043/841-58-85 
DWÓR POLSKI z XIX wieku, z parkiem 4.5 ha i stawem, w 
woj. łódzkim, - 450.000 zł. Zakrzew k. Radomska, tel. 
0608/26-33-13,044/680-95-30
•  DZIAŁKA koło Wrocławia, 0.5 ha, przy lesie, łąka, do

mek gospodarczy, stan surowy, - 45.000 zł beż pro- 
wozji. Abax, Wrocław, tel. 071/352-36-57, 
071/352-28-79 99000001

•  DZIAŁKA 1.18 ha, nad nowo powstałym zalewem w 
Sosnówce, widok na Karkonosze, • 99.000 zł. DS. Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15,

0  0602/79-88-36 99000001
"DZIAŁKA w Kamieńcu Wr., pow. 0.387 ha, w trakcie prze
kształcania - 35 zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 071/318-50-91 
DZIAŁKA nad j. Boszkowo, Dominice k. Leszna, 420 m2, 
na wzgórzu, piękny widok ha całe jezioro, prawo zabudo
wy, - 25.000 zł. Leszno, tel. 0605/05-90-74 
DZIAŁKA o pow. 7500 m2, w Górach Kamiennych, nad 
potokiem Złota Woda, cisza, lasy, we wsi Łomnica, gm. 
Głuszyca, - 20.000 zł. Łomnica, gm. Głuszyca, tel. 
075/751-23-06,0609/06-42-83 
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 2.4 ha, przeznaczona pod inwestycje wiejskie, 
składy, bazy, w granicy działki woda, prąd, telefon, przy 
zjezdzie z drogi asfaltowej, sąsiedztwo dużych firm - 20 
zł/m2. Pietrzykowice, tel. 071/316-94-66 po godz, 18, 
071/363-40-66 w godz, 10-16,0503/98-08-09 
DZIAŁKA ogrodowo-sadownicza, z prawem zabudowy, w 
Krotoązynie, przy głównej trasie Wrocław-Krotoszyn, o pow. 
1 ha, możliwość podziału na mniejsze, woda, gaz, prąd, 
telefon - 20 zł/m2. Wrocław, tel. 071/322-47-09 
DZIAŁKA w Biestrzykowie, pow. 1672 m2, decyzja na bu
dowę, - 55 zł /m2. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
DZIAŁKA z zabudowaniami, pomieszczenia socjalne, 
warsztat, 4300 m2, media, - 450.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-16-62
DZIAŁKA spokojna okolica, malowniczo położona, wo}. 
wielkopolskie, w pobliżu jeziora, 500 m2, • 6.500 zł lub za
mienię na samochód. Wrocław, tel. 0602/78-76-27, 
0501/69-08-43
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy mia
sta Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona: prąd 
ze.skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, 
kanalizacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, tel. 

*0502/54-08-12
DZIAŁKA na Muchoborze Wielkim, o pow. 1000 m2, z 
uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudowy, 
bezpośrednio od właściciela, cena 80 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/73-72-87
DZIAŁKA o pow.'2500 m2, położona 6 km od południo
wo-zachodniej granicy Wrocławia, uzbrojenie w granicach 
działki, cicha, zalesiona okolica, starodrzew przy granicy 
działki, woda, gaz, prąd, droga, bez pośredników • 35 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA pod zabudowę jednorodzinną, na nowo powsta
jącym osiedłu (Żwirki i Wigury), we Wrocławiu, bez pośred
ników, uzbrojenie: woda, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanaliza
cja oraz droga utwardzona w granicy działki, cena 55 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKA pod zabudowę szeregową, w Jelczu-Laskowi- 
cach, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA 1,14 ha, z dostępem do rzeki Kwisa, k. Świera- 
dowa-Zdroju - 2 zł/m2 lub zamienię na samochód osobo
wy. Wrocław, tel. 0605/21-59-57 
O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 

prąd, telefon, w Tyńcu Małym. tei. 
071/311-81-17 po godz. 18 80007951

O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 700 m2, cena do 
uzgodnienia. Masłowo 29, koło Rawicza, tel. 

lĘ f  065/546-48-67 01031391
•  DZIAŁKA BUDOWLANA Śliwice koło Wrocławia, oko

ło 0.7 ha. dojazd, uzbrojenie, - 200.000 zł bez prowi

zji. Abax, Wrocław, tel. 071/352-36-57,071/352-28-79 
9900000t

O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 a, w Św. Kata
rzynie, media, przy drodze, atrakcyjna lokaliza
cja, bez pośredników, atrakcyjna cena. Wrocław, 
tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 81013071

•  DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 1375 m2 - 
40 zł/m2, budowlana, na Oporowie, szereg środkowy, 
293 m2 - 310 zł/m2. .M&D" Nieruchomości, Wrocław, 
tel. 071/342-48-85, 0604/62-23-40 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2 - 60 zł/m2, Kiełczów; 
działka siedliskowa, 1600 m2 - 60 zł/m2, Biestrzyków; 
siedliskowa, 0.8 ha, przy trasie wyjazdowej na Poznań 
• w Widawie. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/337-11-15,0602/79-88-36 99000001

0  DZIAŁKA BUDOWLANA narożna, w Kątach Wro
cławskich, 1000 m2, pełne uzbrojenie, ładnie 
usytuowana, obok budowa basenu krytego, 
osiedle willowe, obok szkoła podstawowa i gim
nazjum, • 48.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
01032641

DZIAŁKA BUDOWLANA przy głównej trasie, 8 km od Ryn
ku, we Wrocławiu, wszystkie media, pow. 1103 m2 - 70 
zł/m2., tel. 0601/54-86-28
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, pow. 726 m2. w 
atrakcyjnym punkcie, przy ul. Kowieńskiej, obok osiedla Na 
Zgorzelisku, wydane warunki zabudowy i energetyczne, •
65.000 zł., tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, 5 a, w Modrzycy, 
k. Nowej Soli, na osiedlu domków, - 10.000 zł. „ tel. 
068/324-98-05 po 18
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, pow.. 1.006 m2l w 
Czernicy Wrocł., z zezwoleniem na budowę, kpi. dokumen
tacja, b. atrakcyjna lokalizacja, • 45.000 zł. ., tel. 
0600/36-97-15
DZIAŁKA BUDOWLANA pod domek jednorodzinny, pano
rama Karkonoszy Przyłącza, woda, gaz, projekt, w Jeżo- 
wie Sudeckim, - 29.500 zł.tel. 0606/40-78-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Przyłęku, 11 arów, projekt, 
wjazd, przyłącze elektryczne, pełna dokumentacja, wylane 
fundamenty, ulga budowlana, - 22.000 zł. Bardo, tei. 
074/817-02-51
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 a, w Białej (gm. Marci
nowice), -10.000 zł. Biała, tel. 074/850-43-09 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA 9.29 a, w Bielanach Wr., uzbro
jenie, wydane warunki zabudowy • 125 zł/m2. Bielany Wr., 
tel. 071/311-29-26,0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA od 8-20 arów, uzbrojona • 50-125 
zł/m2. Bielany Wrocławskie, tel. 0502/83-78-27 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10.400 m2, wraz z dom- 
kiem parterowym (murowanym), 2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, gaz, woda, prąd, działka położona nad strumieniem, 
wśród lasu liściastego, 30 km od Kołobrzegu, w miejsco
wości Sławoborze, • 38.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/842-57-00 do godz. 15,074/844-92-55 po godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5000 m2 lub mniejsza, atrakcyj
na lokalizacja, zadrzewiona, 6 km od wjazdu na autostra
dę, 10 km od ul. Opolskiej, woda, z telefonem, energia, 
przystanek PKS, dobre drogi dojazdowe - 27 zł/m2. Brato- 
wice, gm. Żórawina, tel. 071/316-47-42 
DZIAŁKA BUDOWLANA do zabudowy handlowej, gastro
nomicznej, malownicza okolica, pow. 0,5 ha przy rzece Bóbr
1 gównej trasie, - 22.000 zł. Brunów, tel. 071/302-83-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w miejscowości Brzezia 
Łąka, 10 km od Wrocławia, • 35.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 
071/314-82-87 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
temecie pod numerem - A00527 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA rzemieślniczo-przemysłowa, pow 
19 arów, prąd, woda, telefon, ZK, przy drodze, 10 km od 
centrum Wrocławia, księga wieczysta, w Brzeziej Łące, •
35.000 zł. Brzezia Łąka, woj. wrocławskie, tel. 
0501/16-69-55
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 a, uzbrojona, woda, prąd, 
100 m od lasu, 15 km od Wrocławia -15 zł/m2. Brzezinki k. 
Jelcza-Laskowic, tel. 071/348-96-62,0607/08-92-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.25 ha, przy głównej trasie 
Oborniki Śl. - Wołów, na działce woda, prąd, kanalizacja, - 
12 zł/m2. Bukowice 34, gm. Brzeg Dolny, tel. 071/319-93-29 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, uzbrojona, z widokiem na 
góry - 27 zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0601/94-73-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Lubina, pow. 20 arów, 
uzbrojona, - 22.000 zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Lubina, pow. 50 arów, •
45.000 zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Lubina, pow. 9 arów, 
uzbrojona, - 12.000 zł. Chocianów, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 3600 m2, idealna na pro
dukcję, usługi, centrum Chocianowa, 24 km od Lubina, •
48.000 zł. Chocianów, tel. 0600/17-01-74
DZIAŁKA BUDOWLANA (rezerwa), pow. 3.8 ha - 4 zf/m2. 
Chwałowice, tel. 071/318-47-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Rakowie, 50 arów, ze stawem 
rybnym, - 50.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-71-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, pow. 753 m2, przy 
trasie E8, pod usługi, - 76.000 zł. Długołęka, tel. 
071/315-20-46
DZIAŁKA BUDOWLANA 3 szt., w większej miejscowości, 
światło, woda, telefon, wszystkie media - 1.200 zł/ar. Do
maniów, tel. 071/302-74-82
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 arów, uzbrojona, -
75.000 zł. Domasław, tel. 071/311-89-79 wieczorem lub; 
0602/32-44-61
DZIAŁKA BUDOWLANA 70 arów, stodoła 500 m2, dom, 
woda, światło, - 25.000 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-93' 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich • Potoczek, 
1491 m2 • 30 zł/m2 oraz przylegająca do niej działka re
kreacyjna 48717 m2, w tym 5000 m2 lasku świerkowego 
(8-letniego), przy strumieniu, blisko wyciągu narciarskiego 
na Wielką Sowę - 4 zł/m2. Dzierżoniów, tel. 074/837-00-94, 
0604/79-55-17 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - AC0242 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Sławie, 100 m do jeziora, pow. 
3 a, prąd, przy trasie Sława-Radzyń, - 13.000 zł. Głogów, 
tel. 076/833-29-29,0605/28-05-50 
DZIAŁKA BUDOWLANA Góry Sowie, Sierpnica, pow. 1,8 
ha, przy drodze, na hotel lub inną działalność, możliwość 
podziału, prąd na działce - 10 zł/m2. Głuszyca, tel. 
074/845-68-69
DZIAŁKA BUDOWLANA w Beskidzie Śląskim, pow. 11 
arów, blisko las i potok górski, prąd, woda, telefon - 37 
zł/m2. Grabina, tel, 077/431 -90-42 wewn. 381, g. 7-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 15 a, w Olszanicy, gm. 
Zagrodno, spokojna okolica, czyste powietrze, możliwość 
dokupienia gruntu, • 15.000 zł. Grodziec, tel. 076/877-34-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA 4715 m2, na Brochowie, przy ul. 
Polnej 23, wydane warunki zabudowy - 50 zł/m2. Janów, 
gm. Ostrówek, tel. 043/841-58-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jelczu Laskowicach, przy ul. 
Klonowej, pow. 15 arów, - 15.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-62-11
DZIAŁKA BUDOWLANA w zabudowie szeregowej, pow. 5 
arów, narożna, w centrum Jelcza-Laskowic, - 15.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-43-78,0605/33-08-80 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow.1,1 ha, ók. kliniki okulistycz
nej, w Białej Dolinie w Szklarskiej Porębie - 35 zł/m2. Jele
nia Góra, tel. 075/641-33-65 po godz.19 
DZIAŁKA BUDOWLANA 9 arów, - 20.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-41-69

O K A Z J A ! ! !  g 
SPRZEDAM HALĘ, pow.. 160 m2 S 
|  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

DZIAŁKA BUDOWLANA 1.1 ha -11 zł/m2. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-41-69
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jeleniej Górze, dzielnica Ja- 
gniątków, pow. 47 a, malownicza okolica, góry, lasy stru
myki - 20 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-44-97 po 
gódz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA przy trasie Jelnia Góra • Karpacz, 
pow. 27.6 a, możliwość podziału na mniejsze, własnościo
we - 30 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kurowicach, 6 km od Głogo
wa, pow. 36 a, możliwość podziału, uzbrojona, zezwolenie 
na budowę, atrakcyjna lokalizacja, cicha i spokojna okolica 
• 20 zł/m2. Jerzmanowa, tel. 076/831-21-30 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjny, media, teren zabudo
wany, 7 km od Wrocławia, cena 1.000 zł/ar, całość 1.5 ha - 
400 zł/ar. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 989 m2, na os. domków jed
norodzinnych, w Jordanowie Śl., 30 km od Wrocławia, woda, 
prąd • 18 zł/m2. Jordanów Śl., tel. 071/316-13-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr., 0.1462 ha, bli
sko uzbrojenie, • 72.000 zł. 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 Wrocławia - 
17 zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 071/318-52-81 po godz. 20, 
0602/84-61-56
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 
1564 m2, indywidualny projekt, pozwolenie na budowę, 
uzbrojona, woda, prąd, • 110.000 zł. Kamieniec Wrocław
ski, tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 0,39 ha, w Kamieńcu Wro
cławskim, blisko szkoła, przy ul. Działkowej • 35 zł/m2. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 071/318-50-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., pow. 10 arów każda, czę
ściowo uzbrojone, w miejscowości Kamień k. Długołęki, 
cena 3.500 zł/ar. Kamień, tel. 071/315-18-27 
DZIAŁKA BUDOWLANA i rekreacyjna, nad morzem, uzbro
jone • 20 zł/m2. Kamień Pomorski, tel. 0606/26-58-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA usługowo-mieszkaniowa, w Ką
tach Wr., 2670 m2 (1400 + 1270 m2), możliwy podział, przy 
planowanej ulicy, 120 m od drogi wyjazdowej na autostra
dę, woda, prąd, telefon przy drodze, księga wieczysta, 
wydane warunki zabudowy - 60 zł/m2. Kąty Wr., tel. 
071/316-71-46
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, uzbrojona, • 70.000 
zł. Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 071/398-83-03, 
0608/15-92-36
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, uzbrojona, na Kieł
czowie, - 60.000 zł. Kiełczów, woj. wrocławskî  tel. 
0501/95-60-91
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 30 a, w miejsco
wości Brzezia Łąka, cicha i spokojna okolica, nadaje się 
do prowadzenia działalności gosp; • 90.000 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-14-17
DZIAŁKA BUDOWLANA 4 km od Kłodzka, 1500 m2, cena
8.5 zł/m2. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, pow. 6,5 ara, na os. 
Sienkiewicza, • 20.000 zł. Legnica, tel. 0606/37-36-67 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 arów, w Rzeszotarach k. Le
gnicy -12 zł/m2. Legnica, tel. 0607/16-89-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 a, częściowo uzbrojona, 
woda, prąd, 8 km od Legnicy, • 16.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-42-41,0600/81-15-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 a, blisko centrum, w Legnicy. 
Legnica, teł. 0608/60-37-45
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, 12 arów, własnościo
wa, rozpoczęta budowa (40%), wszystkie pozwolenia, me
dia, materiały budowlane, w pobliżu ul. Wrocławskiej, -
75.000 zł. Legnica, tel. 076/854-82-99 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w zwartej zabudowie letniskowej, 
pow. 504 m2, w Boszkowie • Ujazdowie, -15.000 zł. Lesz
no, tel. 065/529-62-37
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, wylane fundamenty, 500 
m od jezjora w Lginiu, - 40.000 zł. Lgiń, tel. 065/549-27-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3.500 m2, w Ligocie Pięknej, 
ogrodzona, przy trasie Wrocław-Poznań, w planie pod każdą 
inwestycję • 45 zł/m2. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała, 
tel. 071/312-70-72,0601/05-89-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 900 m2, uzbrojona, woda, 
prąd, telefon, ogrodzona, atrakcyjna lokalizacja, cena - 50 
zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/312-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 38 arów, w Ligocie Pięknej, 
'•125.000 zł, Ligota Piękna, tel. 071/312-40-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, obok DH .Real", 5 a 
lub 10 a, własnościowa - 6.800 zł/a. Lubin, tel. 
076/846-52-76
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, woda, gaz, kanaliza
cja, telefon, prąd, 8 km od Lubina - 20 zł/m2. Lubin, tel. 
076/884-86-81
DZIAŁKA BUDOWLANA przemysłowa, pow. 19 arów, 5 
km od Lubina, kanalizacja, woda, prąd, telefon, - 30.000 
zł. Lubin, tel. 076/840-82-02
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, o pow. 500 m2, czę
ściowo uzbrojona, - 38.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, z przyłączem energe
tycznym, pow. 20 a, w Szklarach Górnych k. Lubina, spo
kojna okolica, - 28.000 zł. Lubin, tel. 076/846-68-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Lutyni, 3 km od Wrocła
wia, uzbrojona, przy głównej drodze, z pozwoleniem na bu
dowę i projektami przyłączy, - 75.000 zł. Lutynia, tel. 
071/317-79-72.0603/31-62-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, nowe osiedle, 5 km 
od Wrocławia, 13 arów, w Lutyni, cena 35 zł/m2. Lutynia, 
tel. 071/317-79-4?
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutyni, 5 km od Wrocławia, pow. 
1000 i 1200 m2 • 30 zł/m2. Lutynia, woj. wrocławskie, tel. 
0608/20-80-38
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 a, we Lwówku Śl. -15 zł/m2.
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, k. Wolsztyna, - 15.000 zł.
Łupica, gm. Sława, tel. 068/356-76-55
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu w Malinie, pow.
T.500 m2, blisko prąd, woda - 40 zł/m2. Malin, tel.
071/312-40-54
DZIAŁKA BUDOWLANA 630 m2, uzbrojona, bez gazu, pro
jekt, dokumentacja, piwnice, w Legnicy na osiedlu Sienkie
wicza - 29.000 zl, w rozliczeniu może być samochód o poj. 
do 1600 ccm, do 12.000 zł + dopłata. Małuszów, tel. 
076/873-84-14
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,90 ha, położona w Międzygó-
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rzu, różny drzewostan, - 35.000 zł lub zamienię na samo
chód diesel. Międzygórze, tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Minkowicach Oławskich, 20 a i 
15 a -12 zł/m2. Minkowice, tel. 071/318-47-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 10 a, Piecowice gm. 
Długołęka • 38 zł/m2. Mirków, woj. wrocławskie, tel. 
0601/83-83-64
DZIAŁKA BUDOWLANA Mirków Stary, gm. Długołęka, 
pow. 11 arów, 15 arów, woda, prąd, gaz przy drodze - 60 
zł/m2. Mirków, tel. 0608/17-53-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Lubięcinie - 800 zł/a. 
Nowa Sól, tel. 068/388-15-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA malownicza okolica, pow. 1047 
m2, prąd, woda, przy trasie Wrocław - Trzciel, 1 km od 
jeziora, - 20.000 zł. Nowy Tomyśl, tel. 061/442-92-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Obornikach Śl., ul. Słowackie
go, 10 ś lub większe, cena 35 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-32-04
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 2 km od Wrocła
wia, 3534 m2, możliwość podziału na trzy, księga wieczy
sta • 35 zł/m2. Oborniki śląskie, tel. 071/310-21-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, pow. 11 
arów, projekt domu, w Smardzowie k. Oleśnicy, - 45.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/793-39-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, uzbrojona, w Oławie, -
32.000 zł. Oława, tel. 071/313-95-85
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 a, uzbrojona, woda, prąd, w 
Źerkowicach k. Opola, - 125.000 zł. Opole, tel. 
0602/86-95-54 ■
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 33 a, atrakcyjna lokaliza
cja, w Osiecznicy, - 20.000 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-24-06,0606/18-69-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pęgowie, pow. 10 arów, prąd, 
woda i telefon na granicy działki, - 32.000 zł. Pęgów, tel. 
071/310-76-45
DZIAŁKA BUDOWLANA Potoczek, w Górach Sowich, pow. 

A .491 m2 - 30 zł/m2 i działka obok, rekreacyjna, pow. 48.717 
m2 - 4 zł/m2, w tym 5.000 m2 zalesione świerkiem 8-let- 
nim, rejon Wielkiej Sowy. Piława Dolna, gm. Dzierżoniów, 
tel. 074/837-00-94
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pieszycach, 8 arów, z rozpo
czętą budową, • 20.000 zł. Piława Górna, tel. 
074/645-66-81,0605/38-05-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 a, 2 km od Polanicy Zdrój, ob
ręb Stary Wielisław, atrakcyjna lokalizacja - 20.000 zł. Po
lanica Zdrój, tel. 074/869-02-38,0503/34-29-17 
DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 837 m2, w miejscowości 
Dębina 3, przy trasie Opole-Prudnik, - 15.000 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-35-81
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, projekt 
domu, 950 m2, w Radkowie, piękne, górzyste okolice, -
18.000 zł. Radków, tel. 074/871-26-84
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 a + 1,2 ha gruntu rolnego z 
lasem. - 35.000 zł. Radłów, tel. 071/315-72-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Radwanicach, gaz, 
woda, prąd, - 55.000 zł. Radwanice, woj. wrocławskie, tel. 
0501/96-52-60
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Uraz, pow. 25 a, 
wstępne uzgodnienia warunków zabudowy, możliwość po
działu, atrakcyjna lokalizacja • 20 zł/m2. Raków, gm. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-81-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, - 20.000 zł. Rami- 
szów, woj. wrocławskie, gm. Długołęka, tel. 0608/72-41-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA handlowo-usługową, pow. 700 
m2, położona przy trasie Świdnica-Legnica, ogrodzona, 
woda, oświetlenie, telefon, kanalizacja, pawilon 30 m2, •
55.000 zł. Rogoźnica, tel. 074/855-91-56,0603/60-40-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 18 arów, w Sulistrowiczkach, stru
mień, częściowo uzbrojona, - 45.000 zł. Sobótka, tel. 
0602/50-64-80
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, z projektem i pozwo
leniem, 36 ary, okolice Sobótki, • 45.000 zł. Sobótka, tel. 
0602/50-64-80
DZIAŁKA BUDOWLANA w Sosnówce nad zalewem, peł
ne uzbrojenie, przy trasie Karpacz • Szklarska Poręba, - 
20 zł/m2. Sosnówka, woj. jeleniogórskie, tel. 075/761-02-11 
wieczorem, 0502/30-08-55
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Gęsiniec, 34 a, 
pięknie położona, za parkiem, uzbrojona, studnia, droga 
asfaltowa - 15 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
DZIAŁKA BUDOWLANA 4000 m2, atrakcyjna lokalizacja, 
media w pobliżu, okolice Strzelina, kierunek Wrocław -13 
zł/m2. Strzelin, tel. 071/796-21-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów. - 30.000 zł. Szczo
dre, tel. 071/399-86-09
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczytkowicach, uzbrojona 
(woda, prąd), • 20.000 zł. Szczytkowice, gm. Trzebnica, 
tel. 071/312-33-59
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, o pow. 12 a, woda, 
prąd, • 2.500 zł/ar. Szewce, gm. Wisznia Mała, tel. 
071/310-71-55
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 a, Iwno k. Ścinawy, zalany fun
dament, z działalnością + media + dokum. - 45.000 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-63-88 po godz.20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ścinawie, z przeznaczeniem 
na usługi i handel, z częścią mieszkalną o pow. 190 m2, ul. 
Kościuszki (zabudowa szeregowa), • 9.000 zł. Ścinawa, tel. 
0604/66-04-57
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, przy lesie, 10 km od 
Boszkowa - 8 zł/m2. Śmigiel, tel. 065/518-53-20 po godz. 15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl, - 30.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-59-48 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów - 37 zł/m2. Św. Ka
tarzyna, tel. 071/311-41-93
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, cicha okolica, ładna 
lokalizacja, 17 arów, • 65.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 
071/311-66-21,0604/29-63-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 a, nowe osiedle, wylane fun
damenty, woda, gaz, prąd, projekt, zezwolenie, 4T<m od 
Wrocławia, - 92.000 zł. Św.Katarzyna, tel. 071/311-78-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Burkatowie, gm. Świdnica, pow. 
20 ą, uzbrojona, • 38.000 zł. Świdnica, tel. 074/851 -45-73 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 19 a, dobra lokalizacja - Tą- 
padła, rejon Śięży - 30 zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Świdnicy Polskiej, przy 
trasie Środa ŚL - Kąty Wr., uzbrojenie przy działce, atrak
cyjna lokalizacja, widok na Sobótkę, - 20.000 zł. Świdnica 
Polska, gm. Kostomłoty, tel. 0605/78-24-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Świebodzicach • Cierniach, 910 
m2, woda, gaz, prąd, atrakcyjna, - 23.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-27-29,0601/49-77-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pierwoszowie, 10 km od Wro
cławia, 76.5 a, uzbrojona, pięknie usytuowana - 25 zł/m2. 
Trzebnica, tel. 071/312:05-91.0608/25-06-63
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DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.5 ha, • 50.000 l\: Wał
brzych, tel. 074/840-05-37
DZIAŁKA BUDOWLANA 16,90 a, rozpocz. budowa, pełna 
dokumentacja + uzgodnienia, atrakcyjna lokalizacja Wał- 
brzych-Konradów. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA 885 m2, k. Makro w Bielanach 
Wrocławskich, wszelkie media, księga wieczysta, wydane 
warunki zabudowy, ładna lokalizacja, na każdą działalność 
gosp, • 130.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22:22
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, woda, prąd przy 
działce, 2 km od Psiego Pola, 11 a - 45 zł/m2. Wilczyce, 
tel. 071/398-84-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 992 m2, w Wilczycach, 500 m od 
granicy Wrocławia - 45 zł/m2. Wilczyce, tel. 071/795-47-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, uzbrojona, Kiełczów, - 
40 zł /m2. Wilczyce, tel. 071/398-83-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 750 m2, atrakcyjna lokali
zacja. 3 km od Psiego Pola - 60 zł/m2. Wilczyce, tel. 
071/399-07-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 arów, możliwość podziału, 
prąd, woda, telefon blisko działki, 5 km od Obornik Śl. -17 
zł/m2. Wilkowa Wielka, tel. 071/312-52-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie, pow. 56 arów. - 27 
zł/m2. Wilkszyn, tel. 071/396-36-23 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, przy trasie na 
Poznań, 20 lub 30 a, cena 35 zł/m2. Wisznia Mała, woj. 
wrocławskie, tel. 071/312-42-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna, uzbrojona, 10 arów, 
w Wiszni Małej, zaciszne miejsce, 1 km do lasu, 500 m 
nad wodę. - 50.000 zł. Wisznia Mała. tel. 071/312-74-07 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, 
przy ul. Ludwikowskiej, cena - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/98-04-96
DZIAŁKA BUDOWLANA w Oławie, przy ul. Bażantowej, 
989 m2, pełne uzbrojenie (woda, gaz, prąd, kanalizacja), -
30.000 zł. Wrocław, tel. 0604/14-34-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.48 ha, przy lesie, ogrodzona, 
Wrocław - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-28-39, 
0603/40-96-42
DZIAŁKA BUDOWLANA nad morzem, 7 km od Dźwirzy
na, w miejscowości Sardia, pow. 14 a, - 16.000 zł.•Wro
cław, tel. 071/321-27-37,0607/85-75-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 a, atrakcyjna lokalizacja, 
w Kościerzycach k. Brzegu, przy działce woda, prąd, tele
fon, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/51-98-33 po godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1740 m2, pełne uzbrojenie, 
lokalizacja we W-wiu, - 100 zł /m2. Wrocław, tel. 
071/334-07-76
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 32 ary, możliwość podziału, 
w Szymanowie - 38 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-37-35 po 
godz. 1Z, 0503/61-79-79
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1000 m2, w Mokronosie Dol
nym - 7.500 zł/ar. Wrocław, tel. 0606/53-74-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Kiełczowie, pow. 
1500 m2 - 65 zł/m2. Wrocław, tel. 345-61-92 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, 10 a, całkowicie 
uzbrojona - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0605/18-30-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Żórawinie, pow. 9 a - 40.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/80-58-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Przesiece, gmina Podgórzyn, 
na osiedlu domków letniskowych, pow. 17 arów, prąd, woda, 
kanalizacja, atrakcyjna lokalizacja, z widokiem na Karko
nosze, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-70-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1500 m2, w okolicach So
bótki, woda, telefon, prąd, - 21.000 zł lub zamienię na sa-
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DZIAŁKI BUDOWLANE

Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, droga asfaltowa, 
telefon, komunikacja MPK, blisko centrum 
miasta, wydane pozwolenie na budowę. :

bez pośredników , \ 38 żł/mkw.' 
BIURO SPRZEDAŻY: ’ OP012015
54-403 Wrodaw, ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97, pon.-pŁ 10-18 
tel. kom. 0 604 68-57-28--------------------------------------------2T_____

mochód osobowy. Wrocław, tel. 071/351-61-93, 
0601/05-70-21
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, 1080 m2, uzbro
jona, prąd, woda na działce, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-51-57,0601/18-99-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w Wojnowie, pow. 
1000 m2, - 110.000 zł. Wrocław, teł. 0603/76-41-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową domu jed
norodzinnego, fundamenty, w Chałowicach, pow. 50 arów, 
przyłącza, częściowo ogrodzona, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/31-99-60
DZIAŁKA BUDOWLANA 1624 rń2, pozwolenie na budo
wę, indywidualny projekt, w zachodniej części Wrocławia - 
30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-26-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Iwinach, pow. 10 a - 80 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/346-40-47
DZIAŁKA BUDOWLANA Księgienice, gm. Kobierzyce, z 
rozpoczętą budową, stan ,0', woda, prąd, telefon na dzia- 
ce, pow. 20 arów, bezpośrednio od właściciela, - 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/42-82-72
DZIAŁKA BUDOWLANA na Wojszycach, uzbrojona, pro
jekt + fundamenty, • 125 zł/m2. Danuta Schroeder, 53-442 
Wrocław, ul. Spiżowa 2/63
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 3330 m2, okolice Wro
cławia, atrakcyjna lokalizacja - 28 zł/m2. Wrocław, tel. 
0600/55-08-61
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, w Mokronosie Dolnym, 
przy drodze asfaltowej, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 a, w Lutyni, 5 km od Wro
cławia, przy drodze asfaltowej, energia el., woda, telefon, 
blisko lasu - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 
0607/40-95-88
DZIAŁKA BUDOWLANA 2.700 m2, atrakcyjna lokalizacja 
przy lesie, 7 min od Oławy ok. Jelcz-Laskowic, - 350.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/10-75-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA 918 m2, własnościowa, we Wro
cławiu, w rejonie ul. Kamieńskiego, projekt domu wolno sto
jącego, wylane fundamenty, wszystkie media, miejsce spo
kojne, w rozliczeniu może być samochód osobowy, dostaw
czy lub mieszkanie, - 160.000 zł. Wrocław, tel. 368-64-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, 9,5 
a, uzbrojona, prąd, woda, kanalizacja, z telefonem, warun
ki, mapa, projekt, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-11-92 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową hali maga- 
zynowo-warsztatowej z mieszkaniem, pow. użytkowa 350 
m2, pow. działki 1200 m2, Zielona Góra • ródmieście, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-43-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 700 m2, pełne uzbrojenie, prąd, 
woda, gaz, między Muchoborem a Smolcem, • 70.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/332-34-96,0501/69-08-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 a. ogrodzona, media - 120 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-66-20
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PKP WROCŁAW, ul. Św. Mikołaja 61/62. tel. 071/34-t0-210. 344-10-05

DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 7 arów w Bardzie śl. przy 
ul. Kościuszki, uzbrojenie na granicy działki, - 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-05*73
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 17 arów w Mirkowie, czę
ściowo ogrodzona, prąd i woda na działce, pozwolenie na 
budowę, telefon, gaz i kanalizacja na granicy działki, -
65.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-16-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA nieuzbrojona, pow. 9 arów, w 
Wilkszynie, ul. Kwiatowa, woda, prąd w pobliżu, - 30.000 
zł. Wrocław, tel. 071/784-33-97,0605/36-00-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 arów, Brzezia Łąka, 10 
km od Wrocławia, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-99-72, 
071/318-95-94
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, media, 9 km od Wrocławia, 
kier. północno-zachodni, cicha okolica, dojazd po drodze 
asfaltowej, sąsiedztwo nowych domów, załatwię wszystkie 
formalnoścu poprowadzę budowę, doświadczenie, - 22 zł 
/m2. Wrocław, tel. 071/788-19-30,0502/97-33-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Złotnikach, 730 m2, projekt 
domu wolno stojącego, wylane ławy fundamentowe, 500 
m2 łąki przylegającej do działki, - 95.000 zł lub zamienię 
na samochód. Wrocław, tel. 0501/56-48-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA 240 m2, Stabłowice, zabudowa 
szeregowa, -160 zł/m2. Wrocław, tel. 071/343-66-82 
DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, w Danielowicach, na 
osiedlu domków jednorodzinnych, prąd, woda, telefon, pro
jekt domu, 20 km od Wrocławia, 6 km od autostrady A4, 
blisko szkoła podstawowa, utwardzona droga przy działce, 
, osiedle zadrzewione, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-63-31
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu przy ul. Zielnej, 
pow. 30 arów, możliwość podziału • 70 zł/m2. Wrocław, tel. 
0503/76-37-35
DZIAŁKA BUDOWLANA 735 m2, uzbrojona, przy trasie 
Wrocław - Nadolice, 1 km od Kamieńca Wr., dokumenty- 
acja, nieruchowmość zlokalizowana we wsi Krzyków, atral- 
cyjne położenie - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 071/353-27-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocławskich, 1500 
m2, uzbrojona, wszystkie media, księga wieczysta, przy 
ul. Jesionowej -110 zł/m2 (możliwe raty), w rozliczeniu sa
mochód. Wrocław, tel. 071/338-12-45,0607/62-80-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, Iwno koło Krzelowa, te
ren niezalewowy, 100 m od drogi, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-10-22
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chrząstawie, prąd, woda -14 
zł/m2. Wrocław, tel. 0503/80-24-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Strachowice, prąd, 
woda, cicha okolica, 10 min. do centrum • 39 zł/m2. Wro
cław, tel. 0503/80-24-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 7.5 ara, prąd, 
kanaliazcja, woda, • 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-58-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA w okolicach Sobótki, widok na 
górę Ślężę, pow. 2500 m2, budynek gospodarczy, prąd, 
drzewa owocowe, działka ogrodzona - 30 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0605/61-37-97
DZIAŁKA BUDOWLANA 2400 m2, w okolicach Sobótki, 
budynek gospodarczy z XIX w., możliwość przekształcenie 
na dowolny cel, ogrzewanie, prąd, zadrzewiona, widok na 
ślężę - 32 zt/m2. Wrocław, tel. 0607/86-82-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczętą budo
wą , dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, - 95.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub części, Czer
nica Wrocławska - blisko droga, prąd, woda, kanalizacja • 
42 zł/mkw. Wrocław, tel. 0603/28-93-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA Kamieniec Wrocławski, funda
menty domu parterowego z poddaszem, dokumentacja, 
prąd na działce, woda i kanalizacja obok działki, częścio
wo ogrodzona, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-49-24

wia, dojazd drogą asfaltową, centrum wsi, uzbrojenie, •
220.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-46-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, 30 km 
od Wrocławia, uzbrojonie na działce, dojazd drogą asfalto
wą, oświetlona, telefon obok działki, możl. kupna całości 
lub połowy • 1.800 zł/a. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-90-85,0604(69-25-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 a, rozpoczęta budowa, piwnica 
i strop, • 300.005 zł. Ziębice, tel. 074/819-54-25, 
0604/94-12-11
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. ok. 1200 m2, w Szczepa
nowie koło środy ŚL, 20 km od Wrocławia, uzbrojona, wła
snościowa, ładnie położona, cisza i spokój, • 20 ?ł /m2. 
roda ląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA w Trzebnicy, 
pow. 80 a, wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, działka 
ogrodzona i utwardzona, na działce hala 400 m2, - 550.000 
zł. Trzebnica, 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 - REKREACYJNA pow. 902 m2,

DZIAŁKI BUDOWLANE 
ATRAKCYJNIE POŁOŻONE
____________ WROCŁAW ■ JERZMANOWO
Pow. 700-1100 mkw. Uzbrojeniefprąd, woda, 
kanalizacja, przy drodze asfaltowej,' telefon,I 
komunikacja MPK, zadrzewiona okolica,
15 minut do centrum miasta.

bez pośredników 29 złJmkw.
BIURO SPRZEDAŻY: OP005452

54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 10-18 
tel. kom. 0 604 68-57-28________

Świętoszów gm. Osiecznica, 7 km od trasy Wrocław - Ole
śnica, -16.000 zł. świętoszów, tel. 075/731-13-39 
DZIAŁKA BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZA w centrum 
Strzelina, pow. 65 m2, prąd, woda, kanalizacja, - 9.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/796-22-54,0608/40-49-78 
DZIAŁKA BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZA w Wołowie.
0.53 ha, obok staw o pow. 1 ha - 20 zł/m2, blisko centrum. 
Wołów, tel. 0502/68-49-47
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA w Szewcach, 
przy drodze asfaltowej, pełne uzbrojenie, atrakcyjna loka
lizacja, w niedalekiej odległości od dworca PKP i PKS • 59 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/373-45-35, 0501/47-24-08 
DZIAŁKA BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZA 1431 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, w Miłoszycach, 11 km od granic 
Wrocławia - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/341-29-18, 
0501/45-32-93
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA 25 km od gra
nic Wrocławia, w Minkowicach, 1,05 ha, przy drodze asfal
towej, uzbrojona, woda, prąd, telefon przy granicy działki, 
• 20.000 zł. Jelcz-Laskowice, woj. wrocławskie, tel. 
0607/25-14-56
DZIAŁKA BUDOWLANO • SIEDLISKOWA 2 ha, w tym 0.55 
ha budowlanej; okolice Wrocławia, przy drodze głównej, bli
sko las, atrakcyjna lokalizacja, uzbrojenie, prąd, woda, po
zwolenie na budowę - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 071/390-97-05 
DZIAŁKA HANDLOWO • USŁUGOWA 600 m2, Jelenia Gó- 
ra-Zabobrze... tel. 0606/40-78-15

pow. 3 ha, możliwość podziału - 3 zł/m2. Łomnica, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0604/15-41-36 
DZIAŁKA REKREACYJNA zgłoszona pod zabudowę, w Gó
rach Sowich, atrakcyjna lokalizacja, cisza, spokój, las, sło
neczny stok, blisko woda, prąd, gaz, telefon, pow. 4000 m2, 
• 12.500 zł. Walim, tel. 0608/36-24-23 
DZIAŁKA REKREACYJNA -10 zł/m2. Wilkowa Wielka, tel. 
071/312-52-77
DZIAŁKA REKREACYJNA na Pojezierzu Leszczyńskim, wo
kół lasy i łąka, blisko wody,. 500 m2, -6.500 zł lub zamienię 
na samochód. Wrocław, tel. 0501/69-08-43,0602/78-76-27 
DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem Ostrowite Pryma
sowskie, 20 m od jeziora, zagospodarowana, prąd, WC, ba
rak przerobiony na mieszkalny, 4.8 ara, woj. wielkopolskie, •
12.000 zł. Wrocław, tel. 0502/02-63-48 ■ s 
DZIAŁKA REKREACYJNA w woj. lubuskim, nad jeziorem, 
pow. 1500 m2, -10.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/80-75-93 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA blisko jezioro i 
las, zaciszny teren parku krajobrazowego, pozwolenie na 
budowę - 800-1.200 m2, w Wieleniu k. Wschowy -18 zł/m2. 
Kaszczor, gm, Przemęt, tel. 065/549-90-39 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 959 m2, uzbro
jona, woda, prąd, położona w lesie, 100 m od j. Wonieść na 
Pojezierzu Leszczyńskim, - 24.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-93-30 po godz. 18,0605/54-11-Z8 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pod lasem, o 
pow. 31 arów, w Krzeczynie, • 25.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-44-52 po godz. 20
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA w Wieleniu, 
pow. 12 ara, bezpośredni dostęp do jeziora Wieleńskiego, 
media, projekt domu z pozwoleniem, bardzo dobre sąsiedz
two, możliwość budowy przystani. • 52.000 zł. Wieleń, tel. 
0608/10-85-89
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Gó
rze, 900 m2, prąd (na działce licznik), woda bierząca, kana
lizacja, telefon, atrakcyjna lokalizacja, blisko zalewu, poważne 
oferty - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/87-72-05 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA z pozwoleniem 
na budowę, pow. 1000 m2, blisko do jeziora, rzeczka obok, 
wokół lasy grzybowe, 50 m od drogi asfaltowej, • 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354.-38-15,0603/89-58-91 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 2.5 ha, 
bezpośredni dostęp do jeziora, w Wilkowie k. Świebodzina, 
cena 12 zł/m2. Zbąszyń, tel. 068/384-65-15 
DZIAŁKA REKREACYJNO • LETNISKOWA Góry Sowie, 
Sierpnica, teren ekologiczny, blisko wyciągi narciarskie, pięk
ne widoki, różne pow. - 10 zł/m2. Głuszyca, tel. 
074/845-68-69
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA pow. 30 a, przy dro
dze asfaltowej, cicha okolica w Rędzinie • 21.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-21-07 po godz.18 
DZIAŁKA REKREACYJNO - WARZYWNA woda. prąd. Wro
cław, tel. 0601/17-92-00
DZIAŁKA ROLNA 2 sztuki, 2 ha - 2.500 zł/ha. Dębowy Gaj, 
gm. Lwówek Śl., tel. 075/784-20-62 
DZIAŁKA ROLNA atrakcyjnie położona (nad stawami), łącz
na pow. 10 ha - 5.000 • 8.000 zł/ha. Głoska, tel. 
071/396-30-28
DZIAŁKA ROLNA 0:70 ha, przy lesie i stawie, • 5.000 zł. 
Grabownica 17, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 grzeczno
ściowy
DZIAŁKA ROLNA 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 ha - 6.000 
zł/ha. Grabownica 21, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 
DZIAŁKA ROLNA własnościowa, pełne uzbrojenie, równy 
teren (suchy), widok na Karkonosze i Śnieżkę, dobry dojazd 
do centrum (15 minut) obok basen kąpielowy, w planach pod 
zabudowę mieszkaniową, pow. 15.813 m2, cena - 21 zł/m2. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-40-32

DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA w Długołęce, 
11a lub 17a - 60 zł/m2. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 
0603/42-73-05
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA pow. 30 a, 15 
km od Wrocławia, ogrodzona, przy głównej trasie, - 60.000 
zl lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.6 ha, k. Obornik Śląskich, 
idealna na rancho, możliwość wykopania stawu, strumyk - 5 
zł/m2. Jary, tel. 071/310-13-48 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 1.1 ha, kolo Obornik Śl., 
strumyk, las - 4 zł/m2. Jary, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-13-48
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 3.14 ha, przy trasie Stara 
Kraśnica • Wojcieszów, na działce prąd, woda, telefon, przy 
innych domach, możliwość wydzielenia siedliska 1.22 ha 
przeliczeniowy, -15.000 zł. Jelenia~Góra, tei. 0604/40-85-90 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 70 a, w tym budynek miesz
kalny i pomieszczenie gospodarcze, - 25.000 zl. Mieczków, 
gm. Kostomłoty, tęl. 071/317-52-59 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Paniowice, 1 ha, 
w trakcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy - 6 
zł/m2. Paniowice, tel. 071/310-75-91 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1,51 ha, w Smolcu, woda, prąd - 
15 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-17-75 po godz. 15 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Mirkowie Starym, pow. 59 a - 
40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-74-56,0600/39-76-23 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 2x11000 m2. w Rościsławicach. 
położona pod lasem, projekt, plan zagospodarowania prze- 
strzennego, woda w drodze przy działce -11 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/330-00-18,0601/29-90-68 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2, położona 4 km 
od Oporowa, przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbro
jenie w odległości 100 m od granicy działki, cena 9 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta, w kie
runku południowo-zachodnim, pow. 40 a. uzbrojona, bez po
średników, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 0.46 ha, atrakcyjna lokalizacja, 
strumyk, możl. wykopania stawu, - 23.000,zł. Zawonia, teł. 
071/312-90-50,0604/26-40-66 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA pow. 4 ha, w Sta
rym Wielislawiu, atrakcyjna lokalizacja między Kłodzkiem a 
Polanicą Zdr., zezwolenie na budowę, w cal. lub w częściach 
- 4 zł/m2. Kłodzko, tel. 0602/65-25-28 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00532 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA 50 a, z budyn
kiem do rozbiórki, możliwość podziału na dwie, położona 
wśród zieleni we wsi Parchów, 10 km od Polkowic - 400 zł/ar. 
Parchów, woj. legnickie, tel. 0603/98-36-44 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA w Smolcu, pow. 
5200 m2 - 25 zł/m2. Węgry, tel. 071/311-48-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • REKREACYJNA nad rzeką, bli
sko las, możliwość przekształcenia na budowl., 500 m od 
autostrady A-4,1 ha - 4.500 zł. Krzytoa, tel. 076/817-75-28 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO-BUDOWLANA ok. 1 ha, może 
być mniejsza 0,5-0,25 ha, Mrozów, media, prąd, woda, tele
fon przy działce, ładna okolica, lasy, świeże powietrze - 8 
zl/m 2. Wrocław, tel. 0604/58-23-98

mem lub całość o pow. 1,04 ha, atrakcyjna lokalizacja w 
Kudowie Zdroju - 80 zł/m2r Kudowa Zdrój, tel. 074/866-81-75 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Sosnówce, atrakcyjna lokaliza
cja, pod Karpaczem - 25 zł/m2. Miłków, gm. Karpacz, tel. 
0600/19-09-76
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 10-20 arów, w Chwałowi- 
cach, na osiedlu domków jednorodzinnych, cena -12 zł/m2. 
Miłoszyce; tel. 071/318-47-61
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża Góry Anny - 
15 zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 40 arów i 30 arów w Urazie, 
19 km do Wrocławia, księga wieczysta, media, atrakcyjna 
lokalizacja nad Odrą, w pobliżu lasu - 19 zł/m2. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-19-32 po godz. 20 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Poniatowicach, 35 km od Wro
cławia - 8 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/398-42-50 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bykowie, gm. Długołęka, pod la
sem - 50 zł/m2. Oleśnica, tel. 0604/27-25-77 
DZIAŁKI BUDOWLANE 5 km za Oltaszynem, w Mędłowie, 
o pow. 6800 m2, media, prąd, woda, cena 45 zł/m2. Oława, 
tel. 071/313-12-66
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Skokowa, pow. 
12-20 a, atrakcyjna lokalizacja, woda, prąd, droga asfaltowa 
przy działce, cena -11 zł/m2. Skokowa, tel. 071/312-66-16 
DZIAŁKI BUDOWLANE 3x10 arów, w Stanowicach Oław
skich, - 22.000 zł. Stanowice, tel. 071/316-59-42 po godz. 19 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Szczawinie, na granicy ze Strze
linem, pow. 939 i 1330 m2, dogodna lokalizacja, - 22.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-03-51,0600/24-71-42 
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Lukaszowice, gm. 
Św. Katarzyna, pow. 10-25 a - 50 zł/m2. Sulimów, tel. 
07T/311-42-12
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., o pow. 1300 m2/każda, do
bra lokalizacja • 55 zł/m2. Św. Katarzyna, tel. 071/311-64-46 
lub, 0602/50-36-36
DZIAŁKI BUDOWLANE i siedliskowe, pow. do uzgodnie
nia, w Jugowicach Górnych k. Walimia (Góry Sowie), przy 
lesie, czysta ekologicznie i spokojna okolica, cena 10zł/m2. 
Świebodzice, tel. 074/854-27-29,0601/49-77-39 
DZIAŁKI BUDOWLANE tereny zalesione, prąd, woda, cena 
od 5 zł/m2. świerzów, woj. wrocławskie, gm. Prusice, tel. 
0607/30-64-25
DZIAŁKI BUDOWLANE 11 a, w Tomaszowie Bolesławiec
kim, częściowo uzbrojone - 1000 zł/a. Tomaszów Bolesła
wiecki, tel. 076/818-94-81
DZIAŁKI BUDOWLANE w Ozorowicach, blisko prąd i woda, 
las 1 ha, koło Glinianek w Pęgowie, cena 25 zł/m2. Wisznia 
Mała, tel. 071/310-73-54
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kamieńcu Wrocławskim, przy ul.
Topolowej (boczna ul. Kolejowej), cena - 55 zł/m2. Wrocław,
tel. 0502/51-60-41 po godz. 16
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wrocławskich, pow.
767 m2 i 710 m2, obok siebie, cena 120 zł/m2. Wrocław, tel.
337-04-04
DZIAŁKI BUDOWLANE w Wilkszynie Pisarzowicach, za Sta- 
błowicami, pow. 1700-3.500 m2 oraz pod rezydencję • 18-25 
zł/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Lubnowie. 8 km od granic Wro-
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DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu. 726 m2, atrakcyj
na lokalizacja, przy ul. Kowieńskiej, obok osiedla na Zgo
rzelisku, wydane warunki zabudowy i energetyczne, -
65.000 zł. Wrocław, 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 Domasław, 10 arów, woda, prąd, 
gaz, telefon, pozwolenie na budowę, zjazd z drogi asfalto
wej, ogrodzona, • 75.000 zł. Wrocław, tel. 311-21-96, 
0602/43-76-78
DZIAŁKA BUDOWLANA 1050 m2, Wrocław - Leśnica, ul. 
Krępicka, pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą, 
uzbrojona, wym. 24x44 m - 119 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/338-05-79,0600/39-55-63 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Miękini, 800 m2, pozwolenie 
na budowę, projekt domu jednorodzinnego, energia elek
tryczna, telefon, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-15-78, 
0605/31-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 
8 arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, •
75.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 357-87-83,0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, w Św. Katarzynie, uzbro
jona, przy drodze, atrakcyjna lokalizacja - 65 zł/m2, w roz
licznemu może być samochód osobowy. Wrocław, tel. 
071/341-58-06,0501/48-28-79 
DZIAŁKA BUDOWLANA 21.5 ara, prąd na działce, media 
w drodze, garaż na samochód • 40 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/324-27-01,0609/07-73-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2600 m2, Brzezinki, 4 km od Jel- 
cza-Laskowic, częściowo uzbrojona (prąd), woda blisko, 
mapki, wydane warunki zabudowy, cena 12 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0504/96-46-66
DZIAŁKA BUDOWLANA na przedmieściu Wrocławia, 900 
m2, prąd, woda przy ulicy, cena 90 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/373-67-71
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu (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 w Tyńcu Małym, o pow. 8,5 ara, 
blisko uzbrojenie, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-98-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojo
na: woda, prąd, bez pośredników, o pow. 650 m2, cena 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu 
domków jednorodzinnych, w cichej, spokojnej okolicy, w 
południowo-zachodniej części Wrocławia, z uzbrojeniem w 
granicy działki (prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwar
dzona), bez pośredników - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-18-08
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 arów, droga, ładna oko
lica. 1 km od Stabłowic, 3 km od Leśnicy - 39 zł/m2. Wro
cław, tel. 0603/56-96-13
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,70 ha, w Śliwicach k. Wrocła-

DZIAŁKA LETNISKOWA nad jeziorem Szelment, z pra
wem zabudowy, poj. suwalskie - 12 zł/m2. Suwałki, tel. 
087/566-54-80 po godz. 20
DZIAŁKA LETNISKOWA pow. 6 arów. 800 m od jeziora, 
woj. lubuskie, - 7.500 zł. Tatarka, tel. 068/352-46-10 
DZIAŁKA OGRODOWA duża, murowana, altana podpiw
niczona, woda, zadrzewiona, ogrodzenie-siatka aluminio
wa • 1.550 zł. Lubin, tel. 076/844-59-85 
DZIAŁKA OGRODOWA przy ul. Klecińskiej, pow. 380 m2, 
murowana altanka, woda, szklarnia, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-84-25,0501/43-57-84 
DZIAŁKA OGRODOWO - REKREACYJNA o pow. 350 m2. 
na Sołtysowicach, duża murowana altana, spokojna okoli
ca, 3 pomieszczenia, strych, energia el, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 0601/57-53-69
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA częściowo uzbrojona, pow.
3.700 m2, w Psarach (w kier. Poznania), koło komisu z 
ciężarówkami - 38 zł/m2, - 29.000 zł (możliwe raty)., tel. 
071/387-85-50
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA z przeznaczeniem pod inwe
stycje wiejskie, składy, bazy, uzbrojona w wodę, prąd, te
lefon, przy drodze asfaltowej, w sąsiedztwie dużych firm • 
42 zł/m2. Pietrzykowice, tel. 071/316-94-66 po godz. 18, 
071/363-40-66 w godz. 10-16,0503/98-08-09 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Wiszni Małej. 80 a. cena 25 
zł/m2. Wisznia Mała, woj. wrocławskie, tel. 071/312-42-28 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 1.6 ha, pod budowę sta
cji paliw, parkingu, motelu, na usługi, po przekształceniu + 
decyzja, w Źarowie k. Świdnicy, - 420.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Kamieńcu Wrocławskim, 
7843 m2, przy głównej drodze • 40 zł/m2. Wrocław, tel. 
0609/08-20-92
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Prusicach przy trasie Wro- 
cław-Poznań, pow. 1.23 ha, warunki zagospodarowania pod 
uciążliwą produkcję, siła, woda - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
0608/28-30-11
DZIAŁKA REKREACYJNA w Wieleniu, pow. 5.5 a - 4.000 
zł/ar. Głogów, tel. 076/833-51-03 
DZIAŁKA REKREACYJNA z prawem zabudowy, zezwole
niem, rysunek, 50 m od jęzora Żelazno k. Gostynia, • 25.000 
zł lub zamienię na samochód. Gostyń, tel. 065/575-13-97, 
065/573-62-65,0502/22-98-01 
DZIAŁKA REKREACYJNA 1 ha w tym 0.30 ha lasu, w Ła
zach Wielkich, gmina Krośnice, - 80.000 zł. Kamieniec Wr., 
tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA REKREACYJNA w górach, k. Długopola Zdrój, 
pow. 0,45 a, położona na stoku przy lesie, w pobliżu prąd, 
woda, ładny krajobraz, z widokiem na Czarną Górę - 3 
zł/m2. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16 
DZIAŁKA REKREACYJNA atrakcyjnie zagospodarowana, 
woda, WC, pow. 65 arów, Boszków k. Leszna, - 37.000 zl. 
Komorniki, tel. 076/847-90-97,0605/22-05-12 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Prężycach, nad rzeką Jezior- 
ką, z dostępem do wody - 7 zł/m2. Lutynia, tel. 
071/317-11-46
DZIAŁKA REKREACYJNA obok góry, lasy, stawy, prąd,

DZIAŁKA ROLNA pow. 2.63 ha, w trakcie przekształcania, 
przy lesie, prąd, telefon, możliwość podłączenia wody • 1.20 
zł/m2. Luczyna, gm. Dobroszyce, tel. 071/314-84-71 
DZIAŁKA ROLNA 1ha - 4 zł/m2, 2ha - 3 zł/m2. możliwość 
podziału, Tąpadła • masyw Ślęży. Świdnica, tel. 
074/850-56-55
DZIAŁKA ROLNA 9 arów, ładna lokalizacja, 1 km od grani
cy Wrocławia, prąd, woda, telefon • 40 zł/m2. Wilczyce, gm. 
Długołęka, tel. 071/399-08-62
DZIAŁKA ROLNA pow. 0.95 ha, wieś Piszkawa, 14 km od 
Wrocławia, ogrodzona, wodociąg na działce, prąd, telefon, 
przy drodze asfaltowej, kl. IV, V, VI, PKS • 600 zł/a. Wro
cław, tel. 071/360-11-20,0601/75-32-68 
DZIAŁKA ROLNA 30 a, Wrocław-Rędzin, przy drodze do
jazdowej, nadaje się na rekreacyjną lub pod zabudowę, ci
sza, spokój, media w odległości 250 m, nie zalewowa - 8 
zl/m2. Wrocław, tel. 071/328-90-54,0501/41-86-52 
DZIAŁKA ROLNA 0,9 ha, Psary • 8 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/355-35-08
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 26 arów, 15 km od 
Wrocławia, wzbrojona, woda, prąd, - 52.000 zł. Bogdaszo- 
wice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 0605/27-44-47 
DZIAŁKA ROLNO - BUDOWLANA 1,5 ha, w tym dwie szklar- 
nie 51 x 12 m (1224 m2), możliwość przebudowy, adaptacji, 
5 km od Ząbkowic SI, • 58.000 zł. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 1400 m2, w Stra- 

, chowie, nad rzeką Liwiec, ogrodzona, prąd, siła, - 20.000 zł. 
Warszawa, tel. 022/627-15-10 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 37 a. 20 km od 
Wrocławia (Pełcznica, gm. Katy Wr.), atrakcyjna lokalizacja, 

-'uzbrojenie na granicy działki - 13 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/337-03-11
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA w Wilkszynie, pow. 64 a 
- 29 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/58-42-93 
DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA z możliwością zabu
dowy, nad rzeką, blisko lasu, • 7.000 zł. Ligota, tel. 
071/312-33-38
DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA w Mieroszowie k. So
kołowska, stoki południowe, blisko miasta, nad Czarcim Po
tokiem - od 3 zł do 5 zł/m2. Sierpnica, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA w miejscowości Gałów, 
pow. 1.93 ha, wszystkie media, 7 km od Wrocławia • 9 zł/m2. 
Gałów, tel. 071/396-50-44
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA pow. 0.25 ha. w Kątach 
Wrocł.. klasa IV. blisko media, • 5.700 zł lub zamienię na 
samochód osobowy. Kąty Wrocławskie, tel. 0600/63-30-62 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 0.52 ha. woda. prąd, kanaliza- 
cja przy działce, 20 km od Wrocławia, -15 zł /m2. Dobroszy
ce, tel. 071/314-14-07
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 32 a, w Ligocie Pięknej, przy 
trasie Wrocław - Trzebnica, możl. podziału - 35 zł/m2. Ligota 
Piękna, gm. Wisznia Mała, woj. wrocławskie, 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 USŁUGOWO - HANDLOWA w Jeleniej Górze • 
Zaborze, 600 m2 oraz działka pod domek jednorodzinny, w 
Jeżowie Sudeckim, panorama Karkonoszy, przyłącza, woda, 
gaz, projekt z warunkami zabudowy • 29.500 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0606/40-78-15
DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA własnościowa, 
uzbrojona, w Miroszowicach k. Lubina, pow. 15 a, - 50.000 
zł. Lubin, tel. 076/847-88-42 w godz. 7-15
•  DZIAŁKI w Smolcu, 11.000 m2, 8.200 m2 - 8 zł/m2,

6,800 m2 - 25 zł/m2, media. KRUS. Wrocław, tel. 
071/316-17-35 po godz. 18 99000001

O DZIAŁKI na granicy Wrocławia, pod budownic
two jednorodzinne, pow. 1200 m2 - 20 zł/m2 (moż
liwe raty). Wrocław, tel. 0503/64-30-84, 
0502/87-39-93 80012201

DZIAŁKI 2 szt., po 15 arów • 35 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/346-20-78
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, 071/317-25-54 01031531

•  DZIAŁKI BUDOWLANE : Sobótka. 1240 m2 - 60.000 
zł, Trzebnica, 1300 m2, budowlana, wszystkie media - 
70 zł/m2, Sulistrowice, 1000 m2, zabudowa rekreacyj
na - 17.000 zł, ok. Sobótki, 2600 m2, pod lasem, ze 
strumykiem - 10.000 zł, Łagiewniki, 2900 m2, pod bu
dowę - 40.000 zł. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/337-11-15,0602/79-88-36 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. Okazja! Od 28 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/330-08-08 wieczorem, 
0604/52-97-52 02025851

DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., 14 i 15 arów lub w całości 29 
arów, w centrum Borowa, 15 km od Strzelina i 2,5 km od 
Wrocławia, możliwość podłączenia prądu, wody, telefonu, 
cena 15 zł/m2, - 2.000 zł. Borów, tel. 071/393-33-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE 1.200 i 2.400 m2, w Długołęce - 55 
zł/m2. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 0601/87-46-10 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Piecowicach k. Długołęki, 2 szt., 
po 10 arów, prąd, woda, telefon, przy działkach - 3.500 zł/ar. 
Długołęka, tel. 071/315-38-54
DZIAŁKI BUDOWLANE wśród lasów i łąk, na os. Wrocław
skim w Kaszczorze, 1 km od Wielenia • 6 zł/m2. Kaszczor, 
gm. Przemęt, tel. 065/549-90-91 
DZIAŁKI BUDOWLANE 5 szt., 12 arów, 5 km od Kobylej 
Góry - 500 zł/ar. Kobyla Góra, tel. 062/731-68-24 
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. od 14 do 18 arów, w okoli
cach Gór Stołowych, pod lasem, prąd, woda, cicha i spokoj
na okolica, 2.5 km od Kudowy Zdroju • 12 zł/m2. Kudowa 
Zdrój, tel. 0603/23-01-55
DZIAŁKI BUDOWLANE po 25 arów, jedna ze starym do-

cławia - 9,80 zł/m2, działki uzbrojone, kier. Oborniki Śl. Wro
cław, tel. 071/349-22-41
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 sztuk, 900-1.000 zl - 88 zł/m2, 
woda, gaz, siła, z telefonem • 88 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/327-60-93,0609/04-28-76 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Kiełczowie, woda, prąd, kanali
zacja, o pow. 7.5 ara, cena - 65.000 zł oraz o pow. 8.5 ara, z 
rozpoczętą budową, cena - 105.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-58-94
DZIAŁKI BUDOWLANE 2x 1 200 mkw. • 25 zł/mkw, w Ko
łobrzegu. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-45.55-20-51 
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 w miejscowości Mokronos oraz przy 
ul. Granicznej, bez pośredników - 77 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/87-26-24
DZIAŁKI BUDOWLANE 10-12 arów, ul. Borowa i Oleśnicka 
- 21 zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-02-07 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, 
o pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez 
pośredników, cena 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE Bukowina 0,45 ha, Domaszczyn 
0,24 ha. Bąków 0,21 ha - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/67-04-71
DZIAŁKI BUDOWLANE 1 działka 16 arów i 2 działki ok. 21
arów, w Zimnej Wodzie, 4 km od trasy Lubin - Legnica, woda,
gaz, kanalizacja przy działkach - 850 zł/ar. Zimna Woda, tel.
076/845-35-90.0607/22-69-53
DZIAŁKI BUDOWLANE I ROLNE z przeznaczeniem na bu-'
dowę, Wrocław i okolice • 25 zł/m2. Wrocław, tel.
071/346-60-30
DZIAŁKI BUDOWLANE, siedliskowe, przemysłowe, rolne, 
na obrzeżach Wrocławia. PARTNER, Środa Śląska, tel. 
071/317-24-34 /fax, 071/317-59-61,0603/46-66-09 
•  DZIAŁKI DLA INWESTORA: Oporów, 1 ha - 85 zł/m2, 

Muchobór, 9000 m2, Śródmieście, zabudowa plombo
wa, z projektem, do V piętra • 195 zł/m2. .PASAŻ* Tro
janowska, 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 zl/m2. Leszno, tel. 065/520-93-30 
po godz. 18, 0605/54-11-78 02025361

DZIAŁKI REKREACYJNE koło lasu. 2 km od zalewu w Ko
bylej Górze - 6,5 zł/m2. Ligota, tel. 062/731-65-38 
DZIAŁKI REKREACYJNE po 10 i 15 a, blisko lasu, prąd, 
przy drodze utwardzonej tłuczniem - 20 zl/m2. Osolin, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-62-36 
DZIAŁKI REKREACYJNE Góry Sowie, w pobliżu węzeł szla
ków turystycznych - 6 zł/m2. Sierpnica, gm. Głuszyca, tel. 
845-62-73 w godz. 7-20
DZIAŁKI REKREACYJNE nad nowo wybudowanym Zale
wem, przy lesie, cicha i ładna okolica w Stradomi Wierzchy, 
niej, 18 km od Oleśnicy • 1.500 zł/a. Syców, tel^ 
0608/58-03-81,0603/62-36-36
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Jeden

k r e d y t

w i e l e

m o ż l i w o ś c i

K re d y t  m ie s z k a n io w y
•  na zakup mieszkań nowych i z rynku wtórnego
•  na budowę domu lub garażu
•  oprocentowanie zmienne od 17,49%
•  okres kredytowania do 15 lat
•  minimalny udział własny 15%
•  z możliwością przesunięcia spłaty kapitału 

w pozostałym okresie kredytowania
•  z możliwością karencji w spłacie kapitału 

w okresie budowy do 24 miesięcy
•  bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty
•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego

4 0
B a n k
Pocztowy S.A.

Najbliższy Ci Bank

Bank Pocztowy S.A.
Solidny partner finansowy od 199 0  roku.
Oddział Okręgowy we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 
tel. 071 34 678 45, 34 678 52, 34 678 57.

DZIAŁKI REKREACYJNO - BUDOWLANE w Beskidzie Ży- 
wieckim, w okolicach Milówki, dogodny dojazd, woda, prąd • 
15zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17*02,0605/65-58-37 
DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE pow. 5-8 a. bli
sko jezioro i las, uzbrojone - 25 zł/m2. Sława, tel. 
068/356-69-01.068/356-68-37 
DZIAŁKI ROLNE o pow. 1.33 ha i 0.9 ha, w Wojnowicach, 
gm. Czernica - 3 zł/m2. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
DZIAŁKI ROLNE - 40 zł/m2. Wrocław-Marszowice, tel. 
071/354-30-27
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabownie Wielkim, gmina Twar
dogóra, cena -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
FOLWARK poniemiecki, 75,400 m2 gruntów pod zabudo
wę, agroturystyczna okolica Lądka Zdroju, wszystkie media, 
ze źródłem i stawem, lasem, cena 2 DEM/m2 lub 150.000 
DEM. Kłodzko, tel. 0600/11-59-10 
GARAŻ z działką rzemieślniczą, pow. 75 m2, w Legnicy, ul. 
Stroma 1, -17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, w Jelczu La- 
skowicach, -12.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-70 
GARAŻ murowany w Legnicy, przy ul. Kazimierza Wielkie
go 20, w zabudowie szeregowej, pow. 20 m2, własnościowy,
- 5.500 zł. Legnica, tel. 076/854-92-35,0607/22-68-53 
GARAŻ w Lubinie, przy ul. Budziszyńskiej, własnościowy, -
13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-96 
GARAŻ blaszany wymiary : 550 x 300 cm, elementy, - 800 
zł. Przedborowa, gm. Stoszowice, tel. 074/81.5-81-10 
GARAŻ z blachy ocynk, składane, nowe, 3 x 5 i 3 x 6 m, -
1.650 zł lub raty. Syców, tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, 20 m2, prąd, 
własnościowy, księga wieczysta, w Wałbrzychu ul. Korcza
ka, - 15.000 zł. Wałbrzych, teL074/848-17-44 
GARAŻ przy ul. Zielińskiego, w budynku, pow. 15 m2, ogrze
wany, prąd, - 25.000 zt. Wrocław, tel. 071/361-24-24 
GARAŻ okolice ul. Słowiańskiej, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/36-00-30
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, - 14.900 zł. Wro
cław, tel. 0692/66-65-01
GARAŻ własnościowy, w zabudowie szeregowej przy ul. 
Lnianej, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻ własnościowy, ul. Dokerska, na Kozanowie, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkalnym nr. 89, ogrze
wanie, prąd. woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, prąd, własno
ściowy, pow. 16 m2, ul. Inowrocławska, • 22.000 zł. Wro
cław, tel. 071/780-85-98
GARAŻ murowany na mały samochód, przy ul. Racławic
kiej. - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-02-22 
GARAŻ w zabudowie szeregowej, prąd, duży, na Krzykach 
przy ul. Makowej, -16.700 zł lub wynajmę - 220 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-05-79,0600/39-55-63 
GARAŻ po remoncie, księga wieczysta, Wrocław, skrzyżo
wanie Grabiszyńskiej i Zaporoskiej, • 19.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-14-65
GARAŻ własnościowy, przy ul. Bezpiecznej, z księgą wie
czystą, - 15.800 zł. Wrocław, tel. 071/365-35-47, 
0502/83-27-04
GARAŻ BLASZANY elementy skręcane na śruby, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-14-04
GARAŻ MUROWANY z kanałem, własnościowy, księga wie
czysta, Wrocław ul. Grunwaldzka 91, • 11.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-29-61 .
GOSPODARSTWO + zabudowania gosp. w centrum Doma
niowa, - 190.000 zł. Domaniów, gm. Strzelin, teł. 
0600/36-29-28
GOSPODARSTWO pow. 6 hą, duży dom luksusowo wykoń
czony, obora, stodoła, poj. suwalskie, • 230.000 zł. Suwałki, 
tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
GOSPODARSTWO OGRODNICZE: 2 szklarnie o pow. 1000 
m2. budynek mieszkalny, działka 74 ary, całość ogrodzona, 
do zamieszkania od zaraz, - 180.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/388-15-84
GOSPODARSTWO ROLNE 35 ha + zabudowania gosp., 
magazynowe, mieszkalne, możliwość dokupienia ziemi, 5 km 

(OH Góry, • 130.000 zł. Ciechanów 10, gm. Jemielno, tel. 
u§5/544-75-58
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 5,4 ha, + zabudowania 
gosp., dom, pow. 150 m2.4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
spiżarna, telefon, c.o., 2 garaże, - 98.000 zł. Damianowo k. 
Jawora, tel. 076/871 -93-46
GOSPODARSTWO ROLNE w Krukowie k. Żarowa, dom i 
zabudowania gosp. + 1.4 ha gruntu, - 50.000 zł. Kruków, tel. 
074/855-85-15
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 6 ha, z budynkami, dom, 
stodoła, obora specjalistyczna, garaże, - 100.000 zł. Mokr
sko, tel. 043/886-32-87
GOSPODARSTWO ROLNE w gminie Lututów,. 10,7 ha, w 
tym 1 ha 80-letniego lasu, + zabudowania gosp, Siechnice, 
tel. 0603/76-59-03
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 24 ha - 4.500 zł/ha.Śro- 
da Śląska, tel. 071/317-14.-51
GOSPODARSTWO ROLNE 16 ha, duży dom, obora, staj
nia, stodoła z możliwością agroturystyki, wykopaniś stawów, 
2 studnie, druga taryfa, telefon • 150.000 zł. Zloty Stok, tel. 
074/817-76-42
O GRUNT w Jeszkowicach, pow. 3 ha, w trakcie 

przekształcania, media przy działce • 7 zł/m2., tel. 
071/318*01*28,0608/33-44̂ 66 01028401

O GRUNT w Chrząstawie Małej, pow. 50 ha, prze
znaczony pod zabudowę, ładnie położny przy le* 
sie i wodzie, 10 km od granic Wrocławia * 10 
zł/m2., tel. 071/318-01-28, 0608/33-44-66 
01028391

GRUNT w miejscowości Chrząstawa Mała, pow. 1.60 ha, 
przeznaczony pod budowę, blisko media, teren niezalewo- 
wy - 10 zł/m2. Chrząstawa Mała, tel. 071/318-96-46, 
0606/68-17-02

^GRUNT pod budowę, w Szczytnej, woda, prąd, 12.000 m2 - 
^ 5  zł/m2, rolny 7,5 ha przy lesie, woda, prąd, 2 km od miej

scowości Duszniki Zdrój - 1,5 zł/m2, rekreacyjny 1,5 ha, 
woda, prąd, strumień, przy lesie - 4 zł/m2. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
GRUNT pow. 1.16 ha. zagospodarowany, stawy zarybione, 
drzewka owocowe, teren ogrodzony, prąd, zabudowania 
gosp., pomieszczenia socjalne, 7 km, od Leszna, - 250.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-45:11,0603/39-77-52 
GRUNT 1 ha, w Miękinii, atrakcyjna lokalizacja, - 80.000 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-81-27,071/317-81-29 
GRUNT pod zabudowę, np. stacja paliw, motel • 5 zł/m2. 
Oleśnica, tel. 071/398-42-50 ^
GRUNT nad morzem, pod działki rekreacyjno-wypoczynko
we, w Wiciach koło Darłowa, 10-30 zł/m2. Tychy, tel. 
032/218-36-74
GRUNT pow. 7 ha, 1.4 ha lasu w Bielawie, gm. Długołęka, 
cena • 6.000 zł/ha lub las z ziemią, cena - 65.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-62-17
GRUNT 0.5 ha, Pracze Odrzańskie, - 35 zł /m2. Wrocław, 
tel. 071/357-89-25
GRUNT 40.000 m2,4 km od Wrocławia - 25 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/328-08-49
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 

. Wrocław, tel. 071/339-89-98 
"IfcRUNT ORNY 8.56 ha, w 1 kawałku, prźy trasie Jawor-Strze- 

gom, 1 km od Jawora - 11.000 zł/ha. Grzegorzów, tel. 
076/872-84-58

GRUNT ORNY 2 ha, z możliwością przekształcenia na bu
dowlany, - 3.500 zł /ha. Grzymalin, gm. Miłkowicê  tei. 
076/722-96-06
GRUNT ORNY pow. 1,85 ha, w Koniowie, gm. Trzebnica, •
7.000 zł. Niemstów, tel. 076/814-88-98
GRUNT ORNY 1,25 ha i 1.14 ha, przy trasie głównej A4 
Wrocław - Opole -1 zł/m2. Rzeplin, tel. 071/316-46-53 
GRUNT ORNY 2 ha, pod lasem, na terenie wsi oraz drugi, 8 
ha, możliwość podziału na działki o pow. około 2 ha, klasa II 
i III - 4.000 zł/ha. Słupice, gm. Łagiewniki, tel. 0606/75-62-82 
GRUNT ROLNY 30 ha w jednym kawałku, położony w parku 
krajobrazowym, 1 km od wsi, przy lesie, atrakcyjna lokaliza
cja • 2.300 zł/ha. Gryżyna, gm. Bytnica, tel. 068/391-50-19. 
068/391-50-23
GRUNT ROLNY 4.08 ha, w tym 3 stawy 1.1 ha, las 0.5 ha, 
młody świerk 0.5 ha, 2 h do zabudowy stawów lub zalesia
nia, atrakcyjna lokalizacja, - 35.000 zł. Jemiołów, gm. Ła
gów Lubuski, tel. 068/341-23-78,0602/89-20-79 
GRUNT ROLNY 1.06 ha, w okolicach Namysłowa, na ubez
pieczenie KRUS - 6.000 zł. Mikowice, woj. opolskie, tel. 
0607/55-65-74
GRUNT ROLNY z możliwością przekształcenia na działki 
budowlane, pow. 3 ha, w Radłowie, gm. Zawonia, • 30.000 
zł. Radłów, tel. 071/315-72-65 .
GRUNT ROLNY pow. 3 ha, klasa II i 111, - 4.500 zl/ha. Ro-
chowice 21, gm. Borów, tel. 071/393-32*68
GRUNT ROLNY pow. 5,7 ha, możliwość podziału - 2.500
zł/ha. Srebrna Góra, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/31-25-66
GRUNT ROLNY położony u podnóża Gór Izerskich - 6.500
zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-54-77
GRUNT ROLNY we Wrocławiu - Jerzmanowie, o pow. 1100
m2. IV klasa gruntu, przy nowo powstającym osiedlu dom-
ków jednorodzinnych, prąd woda, telefon, droga dojazdowa,
przystanek MPK, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02,
0608/27-09-14
GRUNT ROLNY w Nadolicach Wlk. przy trasie do Jel- 
cza-Laskowic, pow. 5 ha, możliwość podziału - 4 zł/m2. Wro
cław. tel. 071/347-89-41
GRUNT ROLNY 2 ha, w jednym kawałku, kl. III. 9 km od 
granic Wrocławia, dojazd autobusem podmiejskim, - 32.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/49-86-35 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy plano
wanej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistycz
ne, cena 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNTY ORNE 1.5 ha, II klasa, 5 km od Legnicy - 5.500 
zl/ha. Legnica, tel. 076/887-85-87 
GRUNTY ROLNE + las, 1 ha, kl.V, w Bielawie, - 12.000 zł. 
Bielawa, gm. Długołęka, tel. 071/315-72-65 
GRUNTY ROLNE III i IV klasy, 1 ha • 4.000 zł. Krzywa, tel. 
076/817-75-28
GRUNTY ROLNE we wsi Zakrzów, gm. środa Śl., 7 ha, kl.
III-IV - 6.000 zl/ha. Szczepanów, gm. Środa Śląska, tel. 
071/317-62-00
•  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 500 m2, 2-poziomowa, w Wałbrzychu, 2 niezależne 
wejścia, duży parking, blisko centrum, - 300.000 zł. Jelenia 
Góra, tel.,075/764-77-41,0604/40-85-90 
HALA 400 m2, z wiatą 100 m2, pełna infrastruktura, miesz
kanie 70 m2, na działce 7 i 12 arów, w Kamieńcu Wrocław
skim ̂  450.000 zł, za całość. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/781-63-47
HALA 1000 m2, zaplecze socjalne, - 49.000 zł, możliwe 
raty. Lewin Brzeski, tel. 077/412-87-61 
HALA pow. 1200 m2. działka 1.05 ha, trasa Wrocław-Po- 
znań, w Prusicach, - 129.000 zl albo inne propozycje. Pę- 
gów, tel. 071/310-73-05
HALA 400 m2. z zapleczem socjalno-biurowym, murowana, 
wys. 4.5 m, ogrzewana gazem, w Środzie śląskiej, wszelkie 
media, • 380.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-39-11, 
0605/34-66-71
HALA pow. 700 m2. suwnica 101, plac 0.5 ha, pomieszcze
nie biurowe, wiata, we Wrocławiu, cena - 1.200.000 zł. Wro
cław. tel. 0603/91-72-49
HALA stodoła, o pow. 890 m2< w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej wiel
kości. przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez 
pośredników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HALA MAGAZYNOWA pow. 150 m2, działka 2.5 ara, -
70.000 zł. Góra, tel. 0601/93-03-43
HALA MAGAZYNOWA pow. 420 m2, w centrum miasta, -
300.000 zł. Legnica, tel. 076/862-85-51
HALA MUROWANA 1200 m2, c.o., woda - studnie głębino
we, siła, transformator, sad owocowy/mieszkanie 150 m2 - 
3 pokoje, hol, kuchnia, łazienka, działka 0,48 ha, ogrodzo
na, produkcja, hurtownia itp., na Uboczu, - 240.000 zł. Dę
bowiec, tel. 074/816-11-86
HALA MUROWANA w Kędzierzynie Koźlu; 6 dużych bram 
wjazdowych, 450 m2 + teren ogrodzony, osobny wjazd, wys.
3,5-4,O m, - 70.000 zł lub wynajmę-- 3000 zł/mieś'. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08,0605/25-59-60 
HALA MUROWANA produkcyjna o pow. 960 m2, wraz z pla
cem manewrowo-skladowym o pow. 4.500 m2, przy trasie 
Ńysa-Kłodzko. -140.000 zł. Otmuchów, tel. 077/435-41-27 
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu, - 75.000 zł. 
Legnica, tel. 0502/26-54-64
KAWIARNIA z kinem i dyskoteką, działająca, z wyposaże
niem, - 75.000 zł. Środa Śląska, tej. 0602/35-14-27 
KIOSK jugosłowiański, stan b. dobry, - 2.000 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 0601/88-19-44
KIOSK GASTRONOMICZNY na giełdzie samochodowej w 
Lubinie, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82.0503/5014-83 
KIOSK TYPU .RUCH' lokalizacja, prąd, kraty, - 2.600 zł. 
Łagiewniki, tel. 071/393-94-01 
KIOSK blaszak, ocieplony, z atestem rok 2000, instalacja 
wodna i elektryczna, wymiary 4 x 2.5 m, -12.000 zł lub za
mienię na samochód z dopłatą. Ostrzeszów, tel. 
062/730-23-59
KIOSK z wyposażeniem, 15 m2, na placu targowym, przy 
ul. Niedźwiedziej, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-15-85 
KIOSK z wyposażeniem, 20 m2, prąd, woda, wc. ochrona, 
plany rozbudowy, na targowisku ul. Orzechowa 2a. - 28.000 
zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 793-̂ 6-77 .
KIOSK metalowy, pow. 14 m2, z wejściem do środka, na 
placu targowym, energia el., - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-64-41,0607/32-74-08 
KIOSK HANDLOWY metalowy, fabryczny, pów. 6 m2,2 sztu
ki, instalacja elektryczna + licznik, stan dobry, cena -1.800 i
2.000 zt Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
KIOSK HANDLOWY blaszany, pow. 7 m2, prąd, nadaje się 
na wszelką działalność handlową, w centrum Legnicy, na 
targowisku miejskim, • 18.000 zł. Legnica, tel. 0604/25-74-18 
KIOSK HANDLOWY dobrze prosperujący w Sidzinie k. Nysy, 
ul. Radziechowska, drewniany, nowy dach, okratowany, 9 
m2, inst. el., regały - 4.000 zł. Łambinowice, gm. Nysa, tel. 
077/431-16-36 po godz.17
KIOSK HANDLOWY bez lokalizacji, konstrukcja drewniana, 
z zewnątrz boazeria plastikowa, woda, prąd, liczniki, pow. 9 
m2, • 6.000 zł. Rawicz, tel. 0605/35̂ 03-68 
KIOSK HANDLOWY typ Wieruszów, przenośny, ocieplony, 
konstrukcja stalowa, nowy, wejście do środka, energia, re
gał, lada, - 8.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-26 
KIOSK HANDLOWY SPOŻYWCZY 2 lokalizacją, prąd, 
woda, wyposażenie, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-85-90 
KIOSK HANDLOWY murowany, o pow. 32 m2, woda, siła, 
na targowisku .Gaj”, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-80-58

KIOSK HANDLOWY 10 m2, ocieplony, okratowany, na pl. 
Na Niskich Lakach, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskie
go, atrakcyjna lokalizacja, - 55.000 zł. Wrocław, teł. 
0602/1021-38
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskie
go. - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją, prąd, zadaszenie, we Wro
cławiu na Kozanowie, - 5.500 zł. Wrocław, tel'. 362-34-24 
KIOSK HANDLOWY , nabiałowy, pow. 14 m2, na placu tar
gowym, przy ul. Widnej, we Wrocławiu, - 15.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-32-70.071/784-67-75,0501/57-54-16 
KIOSK HANDLOWY blaszany, otwierany na długości, szer. 
2 m, dł. 4 m + wiata szer. 3 m, dł. 5 m, - 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-99-07,0608/87-49-28 
KIOSK HANDLOWY na pl. Zielińskiego, - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 071/336-06-18
KUPIĘ DOM lub połowę domu, w Obornikach Śl. lub okolicy, 
w cenie do 35.000 zł. Bogatynia, tel. 0608/81-66-02 po 
godz. 16
KUPIĘ DOM lub mieszkanie, w okolicy Kłodzka, Bystrzycy 
Kłodzkiej, do 25.000 zł. Domaszków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0502/60-89-54
KUPIĘ DOM na wsi, w odl. do 10 km od Jeleniej Góry. Jele
nia Góra, tel. 075/755-31-97 po godz. 18 
KUPIĘ DOM koło Jeleniej Góry. do 10 km - do 50.000 zł. 
bez pośredników. Jelenia Góra, tel. 075/641-90-73 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub w okolicach. Wrocław, tel. 
071/343-75-10. ^  v,.
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wro
cław' tel, 0502/50-86-13,071/352-70-70 
KUPIĘ DOM w zabudowie szeregowej, we Wrocławiu lub 
okolicy. Wrocław, tel. 0606/73-39-15 
KUPIĘ DOM może być do remontu, w okolicy Wrocławia, w 
kierunku Obornik Śląskich lub Trzebnicy. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
KUPIĘ DOM mały, może być do małego remontu lub zabu
dowania magazynowe (warsztatowe), z mieszkaniem, w okol. 
Obornik Śl.Tub Trzebnicy. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
KUPIĘ DOM do remontu lub wykończenia albo działkę bu
dowlaną, przemysłową; najchętniej w okolicy Strachowic, 
Jerzmanowa, Żemik, Muchoboru. Oporowa lub Kleciny. Wro
cław. tel. 071/341-79-19
KUPIĘ DOM działkę na wzniesieniu lub na terenie trudno 
dostępnym (góry), z naniesieniem, może być nietypowe, do 
remontu, nie musi przypominać domu, działka koniecznie za
drzewiona, do 1 ha, cena 20.000-30.000 zł. -Wrocław, tel.
311-23-87
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy, tanio. Wrocław, tel. 
0602/8030-57
KUPIĘ DOM LUB GOSPODARSTWO ROLNE w okolićach 
Obornik I. Wrocław, tel. 0601/58-69-13.071/327-48-16 
KUPIĘ DOM NA WSI atrakcyjna lokalizacja, gospodarstwo 
rolne, w okolicach Bolkowa, Kamiennej Góry. Bolków, tel. 
0602/70-96-93
KUPIĘ DOM NA WSI do remontu, w okolicach Lubina lub 
Prochowic, do 30.000 zł. Lubin, tel. 0609/64-10-06

KUPIĘ DOM NA WSI mały, z kanalizacją, wodą, prądem, 
podwórkiem, może być połowa domu, z osobnym wejściem 
• do 35.000 zł. Oława, tel. 071/384-72-51 
KUPIĘ DOMEK JEDNORODZINNY w Świdnicy, Wałbrzy
chu łub Świebodzicach, w podwyższonym standardzie. Świd
nica, tel. 0607/83-71-95
KUPIĘ DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem w okolicach 
Sławy, do 10.000 zł, 2 pokoje,' kuchnia, wc. Wrocław, tel. 
071/349-39-30

.KUPIĘ DZIAŁKĘ o pow. pow. 40 ha, z budynkami lub bez, 
w rozsądnej cenie. Jelenia Góra, tel. 0502/33-42-94 
KUPIĘ DZIAŁKĘ w Karpaczu lub okolicach. Legnica, tel. 
0602/28-65-74
KUPIĘ DZIAŁKĘ z przeznaczeniem pod pawilon handlowy. 
Wrocław, tei. 071/325-23-34
KUPIĘ DZIAŁKĘ i grunt, we Wrocławiu albo okolicy. Wro
cław, tel. 071/341-42-44
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ pod budowę domu z warsz
tatem samochodowym, uzbrojoną, we Wrocławiu, ok. 12 arów 
- do 60 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ Wrocław lub bliskie okoli
ce. Wrocław, tel. 357-17-43 (wieczorem)
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, 
pow. 5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ GRUNT w Karpaczu lub-okolicy, okazyjnie. Legnica, 
tel. 0602/28-65-74 .
KUPIĘ GRUNT ORNY lub nieużytki, pow. odl do 2 ha, do
3.000 zł/ha, warunek dojazd drogą asfaltową. Lubin, tel. 
076/847-75-80 po godz. 20,0502/36-39718 
KUPIĘ GRUNT ROLNY, łąkę lub stare zabudowania, pow.
1.-3 ha, w okolicy Siechnic, Oławy, Świętej Katarzyny. Wro
cław, tel. 0603/54-37-38
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicy Trzebnicy, Oleśnicy, Ką- 
tów Wrocławskich. Wrocław, tel. 0600/35*58-07 
KUPIĘ GRUNT ROLNY w pobliżu Wrocławia, o pow. ok. 50 
ha. Wrocław, tel. 0601/71-52-22 
KUPIĘ GRUNT ROLNY pow. ok. 2 ha, może być łąka, nie
użytek, okolice Wrocławia, może być również w częściach. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub łąkę, w okolicy miejscowości: 
Śliwice, Pietrzykowice, Brzezia Łąka, Krzyki. Wrocław, tel. 
071/346-46-95 wieczorem
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w miejscowościach: Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Pie
trzykowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, Bog- 
daszowice, Lisowice, w gminie Kąty Wrocławskie, Kostom
łoty, pod uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ HALĘ ok. 400 m2, w granicach lub na obrzeżach 
Wrocławia, do remontu. Wrocław/ tel. 071/341-99-70, 
0501/78-04-04
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY TYPU .RUCH' o pow. od 6 do 
10 m2, z instalacją elektryczną, do małego remontu. Jawor, 
tel. 076/870-32-45
KUPIĘ KIOSK, KONTENER na altankę. Środa Śl., tel. 
0607/04-70-00
KUPIĘ LOKAL NA BIURO w Rynku. Wrocław, tel. 
0605/41-56-97

KUPIĘ LOKAL we Wrocławiu, może być do remontu, w Śród
mieściu lub na Kozanowie, w cenie do 85.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/14-78-67
KUPIĘ LOKAL przeznaczony na produkcję art. spożywczych, 
w cenie do 400.000 zł. Wrocław, tel. 0607/66-69-92 
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY na sklep, w centrum Wrocła
wia, przy głównej ulicy, o pow. 40-100 m2. Wrocław, tel. 
0601/71-52-22
KUPIĘ LOKAL HANDLOWY pow. 20-50 m2, własnościowy, 
w dobrym punkcie Wrocławia. Wrocław, tel. 373-68-00 
KUPIĘ LOKAL UŻYTKOWY we Wrocławiu lub okolicach. 
Wrocław,, tel. 071/373-80-16
O KUPIĘ MIESZKANIE do remontu • do 30.000 zł. 

Wrocław, tel. 071/361*00*80, 322*46*29 
81012891

•  KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, chętnie w starym bu-

G m inna S pó łdzieln ia  
„S a m o p o m o c  C tiłopskai” w  Ś c inaw ie

• wydzierżawi: 3 magazyny o pow. 630,346,306 m* 
oraz pomieszczenia biurowe
* sprzeda: obiekt po zakładzie produkcyjnym o pow. 
546 i 150 m2, przyczepy ciągnikowe skrzyniowe-wywrot- 
ki 6 i 41. Cena do uzgodnienia. OP012349

Tel. 076/843-62-62 lub 843-60-12.

downictwie, we Wrocławiu, blisko centrum, pilne ! Pła
cę gotówką od ręki! Bez pośredników. Wrocław, tei. 
071/330-08-08 wieczorem, 0604/52-97-52 99000001 

KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu lub Obornikach Śl., w 
cenie do 35.000 zł. Bogatynia, tel. 0608/81-66-02 po godz. 16 
KUPIĘ MIESZKANIE zadłużone, do remontu, we Wrocła
wiu lub Opolu. Opole, tel. 077/466-76-23 
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, w Szklarskiej Porębie. 
Szklarska Poręba, tel. 0602/82-52-23 
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, w cenie do 80.00.0zł, 
w rozliczeniu samochód dobrej klasy. Wrocław, tel. 
071/345-62-00 lub, 0601/70-08-64 
KUPIĘ MIESZKANIE za odstępne. Wrocław, tel. 
071/347-80-50 wieczorem
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, z c.o. Wrocław, tel. 
0606/14-73-69
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, do remontu, z c.o., me
traż obojętny, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/784-68-96 
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, do remontu lub zadłu
żone, bez pośredników. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 
KUPIĘ MIESZKANIE 1 LUB 2-POKOJOWE chętnie do re
montu. Wrocław, teL 0502/83-94-94 
KUPIĘ MIESZKANIE 1- LUB 2-POKOJOWE bez pośredni
ków, z jasną kuchnią i balkonem, w nowym bloku • do 69.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-35-59 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE LUB 2-POKOJOWE 
do remontu, we Wrocawiu lub okolicach, do 30.000 z. Wro
cław, tel. 071/357-41-31
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE lub 2-pokojowe, do II 
p. lub winda, (osoba niepełnosprawna), do małego remontu,
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OKAZYJNIE SPRZEDAM' 
SKLEP W RYNKU

DOSKONAŁA LOKALIZACJA 
NA KAŻDĄ DZIAŁALNOŚĆ

cena - 165.000 zl OPO12521 

Dzierżoniów, tel. 074/83-23-888.0-602 620 093

może być zediużone, w cenie 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-51-50
KUPIĘ MIESZKANIE 2 LUB 3-POKOJOWE zadłużone albo
do remontu, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0608/70-17-01
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w odległości do 15 km
od Wrocławia, cena do 50.000 zł. Wrocław, tel.
071/351-77-60,0609/44-20-57
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, do 48
m2, rozkładowe, w dzielnicy Psie Pole, w cenie do 80.000
zł. Wrocław, tel. 0607/82-26-95
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE. Wrocław, tel.
071/327-78-35
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, 40-45 
m2, w niskiej zabudowie lub plombie, chętnie nowsze, rów
nież nowo budowane. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 
0504/90-57-82
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE okolice Popowic, 
Szczepina, Gądowa, bez pośredników, płatne gotówką. Wro
cław, tel. 0601/22-84-22
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w budynku 4-piętro- 
wym, we Wrocławiu, w okolicy Rynku, do ul. Komandorskiej 
włącznie, w cenie do 120.000 zł. Wrocław, tel. 0603/45-59-90 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, własno
ściowe, na Karłowicach, w niskiej zabudowie, w cenie do
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-62
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z C.O. w. Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do 40 m2, we Wrocła
wiu, dzielnica Krzyki, Gaj, Huby, Sępolno, w cenie do 70.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-65-27 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE. Wrocław, tel. 
071/343-75-10
KUPIĘ MŁYN WODNY do remontu lub odbudowy. Wrocław, 
tel. 071/364-52-10,0607/62-80-78 
KUPIĘ STACJĘ PALIW może być do remontu, we Wrocła
wiu lub okolicy. Wrocław, tel. 396-35-79,0601/71-37-75
•  KUPIMY DOM we Wrocławiu, chętnie w zachodniej czę

ści miasta, oraz poniemiecki, w okolicy Wrocławia, dla 
zdecydowanego klienta, gotówka, PILNE!. „M&D" Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 
0604/62-23-40 99000001

KWIACIARNIA duża, we Wrocławiu na Krzykach, • 140.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
KWIACIARNIA pow. 17 m2, woda, wc, klimatyzacja, możli
wość rozbudowy, atrakcyjna lokalizacja, - 21.000 zł. Wro
cław, tel. 329-13-78,0600/43-23-65 
LOKAL pow. 39 m2, w Jelczu-Laskowicach, odstąpię - 7000 
zł. Dobrzykowice, tel. 071/318-51-52 
LOKAL przeznaczony na działalność gospodarczą, pow. 150 
m2, wraz z mieszkaniem o pow. 90 m2, wszystkie media, -
150.000 zł. Szprotawa,.tel. 0603/29-02-79
LOKAL użytkowy, w Śródmieściu, pow. 78 m2, na handel, 
usługi, aptekę, wszyskie media, - 78.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-96
LOKAL we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej, na 2. i 3. 
piętrze, pow. 50 i 45 m2, na biuro, apartament, stan surowy, 
cena -1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-32-16 w godz. 8-16 
LOKAL pawilon wolno stojący, dzierżawa gruntu, działająca 
drukarnia offsetowa, • 230.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-18-26
LOKAL pow. 200 m2, na każdą działalność, przy głównej 
ulicy, w Zgorzelcu, - 250.000 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-31 
LOKAL BIUROWY pow. 125 m2, w Oławie, - 90.000 zł. Oła
wa, tel. 071/303-22-60
O  LOKAL GASTRONOMICZNY • restauracja, disco, 

120 m2 + ogródek piwny 100 m2, funkcjonujący, 
po rem oncie kapitalnym, z  pełnym w yposaże
niem, koncesja na alkohol, z telefonem , z miej
scam i parkingowymi, mały czynsz, odstępne do 
u z g o d n ie n ia .  W rocław , te l. 071/363-31-96 
01032631

LOKAL GASTRONOMICZNY PUB we Wrocławiu w dzielni
cy Śródmieście, pełne wyposażenie, koncesja na alkohol, 
bilard, flipery, - 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/732-84-37 
LOKAL GASTRONOMICZNY 200 m2, przy trasie Legnica - 
Chojnów, w ciągłej eksploatacji, z wszelkimi pozwoleniami -
2.500 zł/mies. Legnica, tel. 0603/91-07-22 
LOKAL GASTRONOMICZNY pow. 180 m2, po remoncie ka
pitalnym, położony na parterze, w centrum Prochowic, sala 
z zapleczem i samodzielna kotłownia, cena-140.000 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-48-87,0605/96-55-28 
LOKAL GASTRONOMICZNY wolno stojący, funkcjonujący, 
z telefonem oraz z pełnym wyposażeniem, lokalizacja« sy
pialnia Wrocławia, mały czynsz • odstępne do uzgodnienia. 
Wrocław, tel. 071/343-70-81,0601/79-96-75'
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum 
handlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/66-34-47,0602/23-43-28 
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY pow. 180 m2, na dział
ce 17a, w centrum Mieroszowa, - 39.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-68-74
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY przy ul. Otwartej, 30 
m2, po remoncie kapitalnym, siła, WC, CO, - 75.000 zł. Wro
cław, tel. 071/322-70-21 po godz. 20 
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY w Lądku Zdroju, w cen
trum, pow. 2150 m2, 3 kondygnacje, duża restauracja, par
ter 350 m2, nadaje się na każdą działalność, najlepiej bank, 
możliwość podziału, 15 pokoi, po częściowym remoncie, -
800.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-97-05
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY na parterze, Krzyki, 
pow. 60 m2 - 2.850 zł/m2. Wrocław, tel. 364-25-89 rano i 
wieczorem, 0606/40-34-24
•  LOKAL HANDLOWY 56 m2, wejście z ulicy, witryna, w 

b. dobrym, widocznym miejscu, nadaje się na gabinety, 
kancelarię, przedstawicielstwo, miejsce parkingowe -
168.000 zł oraz lokal na Kozanowie, pow. 35 m2, witry
na, dobre miejsce - 87.500 zł, lokal 30 m2, Śródmie
ście - 110.000 zł, lokal Śródmieście, 126 m2 - 2.500 
zł/m-2 i inne. lokale, BN .HOBO", Wrocław, tel. 
071/343-94-74 99000001

LOKAL HANDLOWY 80 m2, sklep odzieżowy, w dobrym 
punkcie, w centrum miasta, stan idealny, -120.000 zł. Pila
wa Górna, teł. 074/837-26-35,0603/51-19-19 
LOKAL HANDLOWY 55 m2, we Wrocławiu, Ul. trzebnicka,
- 200.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-02-07
LOKAL UŻYTKOWY pow. 70 m2, na każdą działalność, po 
remoncie, - 67.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-42-03, 
0604/75-06-45
LOKAL UŻYTKOWY w centrum, pow. 125 m2, na każdą 
działalność gosp. • 800 zł/m2. Jawor, tel. 076/870-58-86 po 
godz. 15
LOKAL UŻYTKOWY w Dizrżoniowie, pow. 60 m2. Marcino
wice, tel. 074/858-52-49,0605/13-66-09 t  
LOKAL UŻYTKOWY na handel, usugi, itp., w śródmieściu 
Wabrzycha, pow. 78 m2, wszystkie media, 2 witryny, parter,
- 78.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-96
LOKAL UŻYTKOWY o pow. 77 m2, wys. 3.15 m, nowy, na 
Pilczycach, -190.000 zł. Wrocław, tel. 0603/91 -72-49 
LOKAL UŻYTKOWY w centrum Wrocławia, - 110.000 zł. 
Wrocław, tel. 372-62-99,0501/40-35-12

LOKAL UŻYTKOWY 27 mkvv. w Kudowie Zdrój, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 m2, wysoki 
standard, na każdą działalność, - 240.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-76-29,0608/02-47-61 
LOKAL UŻYTKOWY o pow. 160 m2, ze sklepem, do zago
spodarowania, w pobliżu Urzędu Miejskiego, w Zielonej Gó
rze, - 340.000 zł (I wpłata - 180.000 zł, reszta - 9 równych 
rat rocznych). Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
LOKAL UŻYTKOWY 10 m2, pozwolenie na rozbudowę, -
14.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-40-26 
LOKALE BIUROWE o pow. 58-115 m2, w centrum handlo- 
wo-biurowym we Wrocławiu, Wysoki standard wykończenia 
budynku, witryny aluminiowe, na parterze, c.o. miejskie, par
king, własnościowe - od 3.000 zl/m2. Wrocław, tel. 
0606/14-35-98,0606/14-35-99 
MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, moż-. 
liwość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, • 85.000 zł. Ko
bierzyce, teł. 071/311r17-88,0601/69-59-72 
MAGAZYN 670 m2, we wsi Trzebień (okolice Bolesławca), 
działka 35 a, dogodne położenie, przy skrzyżowaniu głów
nych dróg, • 50.000 zł lub tanio wynajmę. Wrocław, tel. 
071/342-63-19
MIEJSCE HANDLOWE pod kiosk, na targowisku, ul. Bacia- 
rellego, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-67-01 po 20
•  MIESZKANIA blisko Rynku Wrocławia, 30 m2 - 85.000 

zł, Jelcz-Laskowice, 2-pok., 53 m2 - 64.000 żł, Nowo
wiejska, 2-pok., 48 m2, zadbane • 96.000 zł, Śródmie
ście, 3-pok., 83 m2 -120.000 zł, Drukarska, 2-pok., 32.7 
m2 - 74.000 zł. BN .Anton’, Wrocław, tel. 071/339-28-36, 
0603/64-04-08 99000001.

•  MIESZKANIA: M-2 Nowodworska. 55 m2 -115.000 zł, 
M-3 Potiebni, 66 m2 • 160.000 zl, M-2 Drukarska, 56
m2 - 120.000 zł, M-3 C. Skłodowskiej, ll/IV -145.000
zł, M-2 Wyszyńskiego, 44 m2 -100.000 zł, M-1 Szczyt- 
nicka, 38 m2 - 75.000 zł. BN Libucha, Wrocław, tel. 
071/321-91-91 99000001

O  MIESZKANIA we W rocławiu, 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 w miejscowości Krzywa, gm. Warta Bolesła
wiecka, własnościowe, bezczynszowe, 1-pokojowe, pow. 30 
m2, możliwość połączenia - 12.000 zł, 2-pokojowe, pow. 47 
m2 -16.000 zł, 3-pokojowe, pow. 62 m2 - 20.000 zł, możliwa 
realizacja książeczek mieszkaniowych. Legnica, tel. 
076/866-16-06
MIESZKANIA do remontu, własnościowe, bezczynszowe, na 
osiedlu Kresówka Leśna, na trasie Chojnów - Bolesławiec, 
realizujemy książeczki mieszkaniowe, 1-pokojowe, parter, 33 
m2 -11.000 zł, 2-pokojowe, II p., 47 m2 -16.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-46-51
MIESZKANIA w miejscowości Świętoszów h. Kwisą, pow. 
64 m2 i 80 m2, łącznie 10 lokali o pow. 720 m2, do remontu, 
działka 36 a, bez pośredników, - 240.000 zł. Świętoszów, 
gm. Osiecznica, tel. 0606/28-98-19
•  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 zł, Śliczna, 33 m2, umebl. - 75.000 zł, 
Krynicka 37 m2, ładne - 85.000 zł, Krynicka, 41 m2, 
rozkł • 89.000 zł, Popowice, 41 m2, ładne, puste - 85.000 
zł. Parnickiego, 30 m2, balkon - 74.000 zł, BN .KO
RAL’, 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, zadba
ne, duży balkon • 118.000 zł, Gajowa, 63 m2, plomba,
b. ładne - 135.000 zł + kredyt, Gajowa, 57 m2, nowe 
meble kuchenne, niski czynsz • 115.000 zł, Buska, 58 
m2, zadbane -129.000 zł. Pabianicka. 57 m2 -135.000 
zł, 4-pok Krynicka, 72 m2. komfortowe -140.000 zł. BN 
.KORAL’. Wrocław, 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 zł, 2-pok. 
57.7 m2,1 p-., bud. 4-pięłrowy, komfort - 77.000zł 2-pok., 
37 m2, centrum Lubina, blok 4-piętrowy - 60.000 zł. 
Dom, ok. ul. Wrocławskiej, 180 m2 - 230.000 zł, BON 
.BONT’, Legnica, ul. Piastowska 20, tel. 076/722-39-72 
99000001

•  MIESZKANIE w.Środzie Śl., pow. 40 m2,'- 40.000'zl. 
Środa 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 64 m2, w Trzebnicy, w centrum, I piętro, 
do remontu, cena 55.000 zł, oraz inne mieszkania w 
Trzebnicy i okolicy, atrakcyjne ceny. Biuro Nieruchomo
ści, 55-100 Trzebnica, ul. Kościelna 7, tel. 071/312-00-89 
w godz. 10-17, 071/387-20-24 w godz. 10-18 
99000001

MIESZKANIE w miejscowości Mirosławice, własnościowe, 
pow. 25 m2, w bloku, parter, piwnica, garaż, działka 5 a. na 
trasie Wrocław-Sobótka, - 50.000 zł.., tel. 0609/35-01-22 

. wieczorem
MIESZKANIE w Brzegu na osiedlu Skarbimierz, pow. 64 m2, 
po remoncie, w pobliżu szkoła, basen, - 72.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-35-55
MIESZKANIE pow. 145 m2, po remoncie, c.o. gazowe, ta
ras, balkon - 1.200 Zł/m2. Brzeg, tel.,077/416-79-83 
MIESZKANIE w Brzegu, bezczynszowe, z własnym ć.o. - 
1.035 zł/m2. Brzeg, tel. 0501/85-60-34 
MIESZKANIE własnościowe, w Wałbrzychu, pow. 73 m2, na 
Os. Podziamcze -1.000 zł/m2. Chocianów,lei. 076/818-50-95 
MIESZKANIE 26 m2, własnościowe, parter, po remoncie, 
okolice Świdnicy - 15.000 zł. Jagodnik, gm. Świdnica; tel. 
0607/54-66-57
MIESZKANIE w Jelczu-LaskowiCach. spółdzielczo • własno
ściowe, pow. 36 m2, z małym balkońeńl - J 450 żł/m2. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-20-10 
MIESZKANIE 57.8 m2, w Jeleniej Górze, II piętro, w Rynku, 
-106.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-83 
MIESZKANIE w Wiotoszowie koło Bolesawca, pow. 49 m2, 
adne miasteczko, wszystkie media, rozwojowa okolica, bli
sko lasy, po remoncie, II pi)tro, okna PCV, - 32.000 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-39-52,075/744-72-58 
MIESZKANIE pow. 70 m2, po remoncie'kapitalnym, telefon, 
garaż, działka, w Legnicy, - 120.000 zł. Legnica, tel. 
0502/66-94-03
MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, księga wieczy
sta, w starym budownictwie, w Legnicy, pow. 72 m2, ogrze
wanie gazowe, na II piętrze, balkon, wc, łazienka - 950 zł/m2. 
Legnica, tel. 076/749-51-19,0607/17-63-49 
MIESZKANIE w Lubinie, pow. 51 m2, na parterze, w cen
trum, - 85.000 zł. Lubin, tel. 076/846-66-29 
MIESZKANIE M-4 65 m2, w Lubinie na os. Ustronie 4, IVp. 
w bud.' IVp, - 98.000 zł. Lubin. tel. 0602/57-03-81 
MIESZKANIE na Ustroniu IV w Lubinie, III p., 62 m2 - 99.000 
zł. Lubin, tel. 076/849-11-14 po godz.20 
MIESZKANIE pow. 40 m2, własnościowe, w Lubinie, na osie
dlu Przylesie, stan b. dobry, - 70.000 zł. Lubin,Jel. 
0608/38-14-61 .
MIESZKANIE pow. 78 m2, dwa balkony, komfortowo wy
kończone, cicha okolica, na nowym osiedlu w Malczycach,

blisko śtacji kolejowej, - 60.000 zł. Malczyce, tel. 
071/317-95-71
MIESZKANIE pow. 88 m2, ha wysokim parterze, w domu
4-rodzinnym, bezczynszowe, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, ogrzewanie gazowe, weranda, ogród przy domu, 2 
piwnice, garaż, telefon, - 70.000 zł. Olszyna, tel. 
075/721-27-69
MIESZKANIE własnościowe, 54 m2, budynek gospodarczy, 
garaż, działka ogrodnicza, 15 km od Leszna, - 43.000 zł. 
Pawłowice, tel. 065/536-81-79 
MIESZKANIE w Brzegu Opolskim, pow. 95,18 m2 + piwni
ce, 2-poziomowe, na 2. piętrze, do wykończenia, - 80.000 
zł. Prusy, gm. Kondratowice, tel. 071/392-63-15 
MIESZKANIE w Skrzypniku, 150 m2 (1/4 domu), 5 km od 
Oławy + strych 150 m2 do adaptacji + zabudowania gospo
darcze, działka 80 a. Skrzypnik, woj. wrocławskie, gm. Do
maniów, tel. 0601/87-26-29
MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, w Szczytnicy, 
piękne zadrzewione osiedle, 10 km od Chojnowa, cena 300 
zł/m2. Szczytnica, tel. 0503/87-27-55 
MIESZKANIE - dwa po 50 m2, wśród zieleni, blisko rzeka i 
las, wszystkie wygody, telefon, ogródek koło domu, jedno 
do małego wykończenia - 30.000 zł i 50.000 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-32-71
MIESZKANIE 80 m2, dobra lokalizacja, - 115.000 zł. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-64-70,0502/57-74-70 
MIESZKANIE pow. 100 m2, w centrum, pl. Grunwaldzki, 
wszystkie media, w Świdnicy, własnościowe, - 110.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-46-53
MIESZKANIE o pow. 22 m2 wraz z przyległym strychem o 
pow. 10 m2, do remontu, w Chwałkowie k/Sobó(ki, • 8.500 
zł. Świdnica, tel. 074/851-45-73 
MIESZKANIE pow. 47 m2,2 balkony, WC, łazienka, w Świd
nicy, - 58.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/84-18-19 
MIESZKANIE bezczynszowe, po remoncie kapitalnym, pow. 
72 m2, CO gazowe (miedziane), nowe okna i drzwi, kuchnia 
+ jadalnia, bar, szafa wnękowa - (1.400 zł/m2), • 105.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-41-28 
MIESZKANIE własnościowe, w małym bloku, bezczynszo
we, opłaty na konto remontowe ustalane przez ńiieszkań- 
ców, ip., 43,4 m2, Praszka woj. opolskie, - 38.000 zł. Wieru- - 
szów, teł.-062/783-11-01
MIESZKANIE Wolin, woj. zachodniopomorskie, 100 m2,10 
km od morza, - 89.000 zł. Wolin, tel. 091/418-54-32 
MIESZKANIE przy ul. Grabiszyńskiej, 48 m2, - 130.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE 76 m2, może być na lokal użytkowy, przy ul. 
Krynickiej, na parterze, - 170.000 zł lub wynajmę. Wrocław, 
tel. 071/364-24-05
MIESZKANIE na Gądowie, pow. 27 m2, - 65.000 zl. Wro
cław. tel. 071/351-77-60,0609/44-20-57 
MIESZKANIE pow. 53.5 m2,jwe Wrocławiu, na Krzykach, w 
nowym budownictwie, liczniki ciepła, na 3 piętrze, balkon, -
100.000 zł. Wrocław, tel. 0606/40-34-24 
MIESZKANIE 93 m2, przy ul. Komandorskiej, • 260.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/338r15-99
MIESZKANIE własnościowe, 63 m2, wymienione okna, za
budowany korytarz, - 125.0&0 zł. Wrocław, tel. 793-42-99 
MIESZKANIE 48 m2, ul. Grabiszyńska, - 130.000 zł oraz 
drugie, 93 m2, ul. Komandorska, - 260,000 zł. Wrocław, tel.
338-15-99
MIESZKANIE w Olszynie Lubańskiej, w domu 4-rodzinnym 
w nowym budownictwie, pow. 56 m2, komfortowo wykoń
czone, z ogrodem, • 70.000 zł lub zamienię na podobne we 
Wrocławiu albo okolicy. Wrocław, tel. 0602/51-62-35. 
0602/46-13-71
MIESZKANIE M-4 o pow. 60 m2, na Karłowicach, budynek
IV-piętrowy, - 139.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-54-26 
MIESZKANIE willowe, o pow. 80 m2. do adaptacji, osobne 
wejście, z ogrodem, na Jagodnie. Wrocław, tel. 
071/346-52-33 po godz. 20
MIESZKANIE o pow. 50 m2, w nowej plombie, przy ul. Lele
wela, - 130.000 zł. Wrocław, tel. 071/341 -23-40. 
0603/69-03-91
MIESZKANIE kawalerka, 20 m2, z aneksem 5 m2, po re
moncie kapitalnym, z wyposażeniem, ul. Jaworowa, - 60.000 
zł. Wrocław, tel. 071/368-78-12,364-38-00 wewn.293 - 
MIESZKANIE własnościowe, 82.5 m2, III piętro. - 165.000 
zł lub zamienię na dom poniemiecki, w ok. Wrocławia. Wro
cław, tel. 071/793-48-89
MIESZKANIE + lokal użytkowy, w trakcie budowy, termin 
relizacji jesień 2001 r., blisko centrum - 1.500 zł/m2. Wro
cław, tel. 0501/40-67-17
MIESZKANIE 61 m2. z telefonem, płytki, na Nowym Dwo
rze, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 0608/01-65-02 
MIESZKANIE w domu poniemieckim - zabudowa bliźniacza, 
całe piętro, 60 m2,2 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., przed
pokój, klatka schodowa, taras, garaż, zagospodarowany 
ogród, rejon Stabłowic, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/354-20-21
MIESZKANIE pow. 48 m2, bez pośredników, - 120.000 zł. 
Wrocław, tel. 363-44-05
MIESZKANIE własnościowe, z księgą wieczystą, Kraków, 
ul. Królewskarpow. 35,10 m2, pokój, jasna kuchnia, łazien
ka, przedpokój, telefon, • 105.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-60-66
MIESZKANIE 36 m2,~ do remontu kapitalnego, okolice Wro
cławia, niski parter, księga wieczysta, komunikacja miejska,
- 900 zł /m2. Wrocław, tel. 071/318-10-69 
MIESZKANIE ul. Stysia, nowe, 75 m2, Ip, - 200.000 zł lub 
zamienię na mieszkanie w Opolu. Wrocław, tel. 
071/783-66-03 :
MIESZKANIE willowe, połowa domu, poniemieckie, z ogród
kiem, parter po remoncie, - 480.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-49-82
MIESZKANIE własnościowe, we Wrocławiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro 40 m2 (pokój, jasna kuchnia, łazien
ka), ogrz. gazowe, niskie opłaty, telefon, garaż przy domu, -
110.000 zł. Wrocław, teł. 071/788-20-79, 071/349-13-98, 
0607/07-71-81
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE na I p., 20 m2, Krzyki-Bo- 

rek - 53.000 zł, mieszkanie 1-pokojowe, ul. Zachodnia, 
28 m2 - 79.000 zł. .BGN", Wrocław, teł. 071/354-34-93 
99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE pl. Strzelecki, na I p., pow. 
38 m2, c.o. gazowe (piec 2-fuńkcyjny); - 68.000 zł. 
.BGN’, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-48-35 99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Cen
trum, 7 piętro, własnościowe, .niski czynsz, telefon, kuchnia, 
łazienka, pó remoncie, - 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-87-66
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 27 m2, własnościowe, 
w Lubinie, w budynku 4-piętrowym, z telefonem, - 43.000 zł. 
Lubin, tel. 076/749-70-48,0602/12-89-74 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 
balkon, piwnica, 9 km ód Karpacza i Jeleniej Góry, na 3. 
piętrze, wszystkie media, duży zakład praCy, - 50.000 zł. My
słakowice, tel. 075/771-85-91 po godz. 20 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00512 
www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w Zgorzelcu (Tyli- 
ce), garaż, działka 6 a, - 35.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/06-82-81'
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, przy ul. Pereca, II 
piętro, 28 m2, - 80.000 zł lub zamienię na mieszkanie 2-po- 
kojoWe, do 40 m2, do rem.. Wrocław, tel. 071/788-79-94 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 34 m2, XVp.

• 70.000 zł lub zamienię na mieszkańie 2-pokojowe. Wro
cław, tel, 071/357-29-10,0603/68-64-59 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 19 m2, na I pię
trze, w budynku IV piętrowym, balkon, po remoncie, na Krzy
kach, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w centrum, na pl. 
Muzealnym, na parterze, pokój słoneczny, - 65.000 zł. Wro
cław, ul. Pl. Muzealny 6/2
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu - 59.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-41-05
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 23 m2, we Wrocławiu, na os. 
Zakrzów, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0607/82,26-95 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2, Stare Miato, me
dia miejskie, rozkładowe, - 92.000 zł. Wrocław, tel. 372-33-22, 
0502/34-84-56
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, na Gądowie, ja- 

- sna kuchnia, duży balkon, bez pośredników, - 73.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-47-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE koło Astry, na I piętrze, z tele
fonem, kredyt 21.000 zł, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-79-94,327-66-52
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Lwowskiej, pow. 30 
m2, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-51-20 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefo
nem, blisko centrum, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, spółdzielczo-własno- 
ściowe, blisko centrum, na IV. piętrze w bloku IV-piętrowym, 
rozkładowe, jasna kuchnia, balkon, okna PCV, z telefonem, 
media miejskie, • 75.000 zł. Wrocław, teh- 343-51-58, 
0501/31-36-45
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2,1 p., duży balkon, ja
sna kuchnia, plomba, blisko Rynku, -100.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-95-76
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2, parter, odnowione, przy 

i ul. Jarzębinowej, we Wrocławiu, nowa armatura, panele pod
łogowe, gładź tynkowa, - 49.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/77-82-11
MIESZKANIE 1-POKOJOWE z telefonem, po remoncie, w 
centrum, 28 m2, - 72.000 zł. Wrocław, teł. 071/784-54-94 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Szczytnicy, gm. Warta Bo
lesławiecka, w bloku, jasna kuchnia, balkon, III piętro, w bu
dynku 4-piętrowym, 31 m2, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-49-23,071/343-02-48 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 25 m2, własnościowe, VIII pię
tro, we Wrocławiu, przy ul. Ścinawskiej, telefon, internet, TV 
kablowa, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-52-22. 
0603/66-85-63
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, we Wrocławiu, 33.5 
m2, duży pokój, jasna kuchnia, balkon, do zamieszkania od 
zaraz, - 72.600 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83, 
0602/29-44-35
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 40 m2, przy ul. Stysia. 
rozkładowe, jasne, przestronne, możliwość adaptacji stry
chu, bez pośredników, - 81.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-25-98,0605/40-61-04 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2, we Wrocławiu, al. Ja
rzębinowa, - 59.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-41-67 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu na Muchobo- 
rze Wielkim, 37 m2,1 pokój 20 m2, Ip, - 52.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-88-13
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 43 m2, spółdzielcze, wła
snościowe, z możliwością przebudowy, - 84.000 zł lub za
mienię na 2-pokojowe. Wrocław, teł. 0601/26-52-60 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2,1 piętro, jasna kuch
nia, telefon, księga wieczysta, estetyczne, - 67.000 zł. Wro
cław, tel. 071/326-00-31
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 3-letnie, pow. 
57 m2, duża kuchnia, łazienka i balkon, częściowo umeblo
wane, okna PCV, wysoki standard, wysoki parter, os. Ustro
nie IV, -100.000 zł. Lubin, tel. 0604/98-90-25

BARDZO- 
KORZYSTNE 

OPROCENTOWANIE
Raty już od 106,33 zł/mies.

. Spłata do 10 lat 
tel. (O 68) 327 07 21 

(071)342 61 63,(0 77)44 17 898  
{074)665 69 91 ,(076)841 20 8^

NOWO WYBUDOWANE 
mieszkania na sprzedaż 
w Obornikach Śląskich

Mieszkania o powierzchniach
34,0 m 2; 56,5 m 2; 80,0 m 2 
z garażami w  przyziemiu 

Lokalizacja;
- tereny rekreacyjne OP012523
- w  pobliżu kompleksów leśnych.

ELASBUD K.B.
55-120 Oborniki Śl., ul. Łokietka 16 

tel./fax 071/310-26-86,0-601 783 966

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Krasickiego, 3 
piętro, w Lubinie, - 54.000 zł. Lubin, tel. 0608/18-50-53 

,% MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu,-uh Mie
lecka, I piętro, rozkładowe, w starym budownictwie,. •
95.000 zł. BN .HAYA’. Wrocław, tel. 071/789-92-68, 
0501/52-68-94. 99000001 *

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE : Legnicka. 38 m2 -
75.000 zł, Kazimierza Wlk., na biuro, 53 m2 - 147.000 
zł, PI. Grunwaldzki, 40 m2 - 95.000 zl, Bajana, 50 m2 -
100.000 zł, Macedońska, 50 m2 -100.000 zł. DS. Nie
ruchomości, Wrocław, teł. 071/337-11-15.
0602/79-88-36 99000001 .

•  MIESZKANIE 2rPOKOJOWE 80 m2, garaż, przy ul. św. 
Antoniego, - 280.000 zł. DS. Nieruchomości, Wrocław, 
tel. 071/337-11-15,0602/79-88-36 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-POKOJÓWE 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 60 m2, własnościowe, księga 
wieczysta, bezczynszowe, 3 km za Bielanami Wr., I piętro, 
piwnica, ogródek, telefon, słoneczne, ładne, - 85.000 zł., tel. 
0601/15-54-58
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 49.7 m2, w Bie
rutowie, I! p., c.o. elektryczne podłogowe, II taryfa, - 60.000 
zł. Bierutów, tel. 071/315-62-33 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, kuchnia, w Boguszy- 
cach. Boguszyce, gm. Oleśnica, tel. 071/399-31-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, na 3. piętrze, w Brze
gu Dolnym, - 38.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-32 po 
godz. 16,0608/08-99-22 |
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2. weranda 10 m2, bez
czynszowe, w domku dwurodzinnym, parterowy, własne c.o. 
gazowe, telefon, blisko PKP. 3010*1 od Wrocławia, - 56.000 
zł (możliwe raty). Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Dzierżoniowie, meble, tele
fon, kafle, wodomierze, 52 m2, - 69.000 zł. Dzierżoniów, teł. 
0601/29-81-34,0607/76-71-65 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Boguszowie-Gorcach, wła
snościowe, 47 m2, duża jasna kuchnia, przedpokój, łazien
ka z wc, c.o., stare budownictwo, dom 2-piętrowy, - 38.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-62-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, księga wieczy
sta, bezczynszowe, 55 m2, kuchnia, łazienka, budynek go- 
spodarczo-garażowy, działka, telefon, spokojna okolica,

wszystkie media, do zamieszkania od zaraz, okolice Góry k. 
Leszna. Góra, woj. leszczyńskie, tel. 0607/70-93-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE WC, łazienka, duży balkon, 
pow. 48 m2, - 70.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318*29-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, pow.
43 jn2, wyposażona kuchnia, własnościowe, księga wieczy
sta, udział w gruncie, po remoncie kapitalnym, nowa inst. 
wodna, kanalizacyjna i elektryczna, liczniki, kafelki, panele 
podłogowe, gładź gipsowa, słoneczne, z telefonem, - 73.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE duża kuchnia z aneksem, 62 
m’2, balkon, telefon, II piętro, blok 4-piętrowy, w Jelczu-La
skowicach, - 82.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-10-76, 
0607/65-79-18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 39 m2, Jelenia Góra • Ciepli
ce, os. XX-lecia, IV p., balkon, widoki na Karkonosze - 65 
000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-65-19 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, kuchnia, łazien
ka, rozkładowe, w budynku 1-piętrowym, w Jeleniej Górze - 
Cieplicach (w Parku Noweskim), na I piętrze, c.o. miejskie, 
pow. 38 m2, - 65.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, z lokatorem, 
pow. 48 m2, kuchnia, łazienka, w bud. 1-piętrowym, małe 
zaplecze gosp., działka ogrodowa, -15.000 zł. Kaszyce Mi- 
lickie, gm. Żmigród, tel. 065/543-18-00 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE + garaż, w Kiełczowie, - 79.000 
zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-09 wieczorem 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 49 m2, w Kudowie Zdro
ju, kuchnia, zadbane, - 75.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-27-54
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 50 m2, w 
centrum Legnicy, okna PCW, - 59.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-64-71
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, •
38.000 zł. Legnica, tel. 076/858-43-49
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 41.5 m2, 
na VIII piętrze, na osiedlu Kopernika, w Legnicy, jasna kuch
nia, - 55.000 zł. Legnica, tel. 076/854-12-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45.7 m2, ll/IV p., bezczynszo
we, księga wieczysta, do remontu, w Szczytnicy, przy auto
stradzie A-4, 10 km od Bolesławca, 60 km od Zgorzelca, 
óbok Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, - 16.500 zł. 
Legnica, tel. 076/852-23-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, wysoki parter, 
nowe okna, 37 m2, ładna okolica, do zamieszkania, Szpro- 
tawa-Wiechlice - ok. 45.000 zł lub zamienię na podobne, lub 
mniejsze w Lubinie. Lubin, tel. 076/846-38-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, o pow. 49.2 m2, 
w Zielonej Górze, na 1. piętrze, w budynku 4-piętrowym, -
75.000 zł lub zamienię na większe, w Lubinie, z dopłatą. 
Lubin, tel. 076/842-41r41,0606/93-95-75 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54.20 m2, na 4. piętrze,
- 80.000 zł. Lubin. tel. 076/842-73-49
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50.3 m2, własnościo
we, w Lubinie, na os. Ustronie IV, przy ul. Norwida, na 3. 
piętrze, kuchnia, balkon, glazura, panele, w.c., z telefonem,
- 87.000 zł. Lubin, tel. 076/847-27-61 po godz. 15, 
0603/51-23-83
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38.5 m2, jasna kuchnia, bal
kon, TV kablowa, parkiety, kafelki, w centrum Lubina, - 57.000 
zł. Lubin, tel. 076/749-70-78,0601/92-33-74 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 45,3 m2. w 
centrum Bolesławca, słoneczne, liczniki c.o., wody, balkon,
V piętro, winda, - 60.000 zł. Lubin, tel. 076/846-92-00 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Małomicach k. Żagania*.. 
900 zł/m2. Małomice, tel. 068/376-93-31 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, II piętro. Oława.
- 66.000zł. Oława. tel. 071/303-41-20
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48.5 m2, jasna kuchnia, ła
zienka, w.c., w Stargardzie Szczecińskim, 5 km od Jeziora 
Miedwie, - 72.000 zł. Oława, tel. 071/313-97-36 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Pęgowie (19 km od Wro
cławia), po remoncie kapitalnym, pow. 40.5 m2, jasna kuch
nia, telefon, księga wieczysta, garaż, działka 300 m2, blisko 
PKP, ośrodek zdrowia i szkoła, niski czynsz, - 82.000 zł. 
Pęgów, tel. 0502/30-12-07.071/372-26-70 - 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2..- 80.000 zł. Polanica 
Zdrój. tel. 0608/15-52-52
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, pow. 46 m2, 
jasna kuchnia, balkon, piwnica, garaż, -110.000 zł. Smołec, 
tê (071/316-18-62 -
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia', łazienka, własnościo
we, 39 m2, IV piętro, c.o. gazowe,̂  65.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-29-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, w Sycowie, na f. pię
trze, rozkładowe, telefon, ogrzewanie gazowe, niski czynsz,
- 75.000 zł. Syców; tel. 062/7,85-25-21
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Szklarskiej Porębie, pow.
51 m2, - 79,000 zł. Szklarska Poręba, tel. 0605/91-72-04 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 69 m2. balkon, w Błoniu, kuch
nia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, telefon;:garaż, 
bloku 4-rodzinnym (parter), blisko trasy Wrocław - Środa Ślą- 
ska, - 70.000.zl. Środa Śląska, tel. 071/317-55-41. - 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 III piętro, 45 m2, w Świd
nicy, - 54.000 zl. Świdnica, tel. 074/856-92-98,0603/75-44-82 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, własnościowe, bez
czynszowe, do remontu, w Świętoszowie k. Bolesławca, 
Żagania, blisko lasy, jeziora, blisko granicy niemieckiej, mi
kroklimat, - 20.000 zł. Świętoszów, tel. 075/731-12-27̂ . 
0600/60-20-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, - 65.000 zł. Trzeb
nica, teł. 071/387-14-80 ‘
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wałbrzychu, 50 m2, kuch
nia, łazienka z WC, dzielnica: Sobięcin, nowe budów.', III p. -
55.000-zł. Wałbrzych, tel. 074/666-66-78 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, pow. 48 m2,
c.o. gazowe, dzielnica Stary Zdrój, przy ul. Kuracyjnej, -
50.000 zł. Wałbrzych, teł. 0601/58-20-60 •
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, w Węgrzynowie, 4 km 
od Trzebnicy, bezczynszowe, - 33.000 zł. Węgrzynów, tel. 
071/312-19-16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, własnościowe. 2 p., w 
bloku, Wieruszów, - 44.000 zł. Wieruszowie, tel. 
062/784-14-54
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wieruszowie, pow. 36 m2. 
kuchnia, łazienka, Ili p.. w bloku. - 38.000 zł: Wieruszów, 
tel. 062/581-02-66
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, łazienka po remoncie, 
piece, zadbany budynek i posesja, w Jedlinie Zdroju, - 43.000 
zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 1. piętrze, pow. 47 m2, ła 
zienka, WC, balkon, 60 km od Jeleniej Góry (Kresówka), -
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-26-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE wę Wrocławiu, w centrum, 4 ^  
m2, II p., rozkładowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, ba?’-"
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NOWE 
MIESZKANIA 
GOTOWE DO 

ODBIORU

[
- m ieszkania 2-3 - pokojowe 
• garaże, m iejsca parkingow e | 
■ teren  ogrodzony

Wrocław Muchobór I 
uL Rakietowa 17

B IU R O  S P R Z E D A Ż Y :

tel. 322-54-24 
322-40-73 W ROCŁAW  I

INW ESTOR 1 W YKO NAW CA:

tel. 34-35-828 î eró©
Przeds. Bud. Przam.

kon, CO miejskie * 90.000 zł. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 w 
godz. 9-12,15-21
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Śródmieściu Wrocławia - ok. 
placu Grunwaldzkiego, pow. 47 m2, bez pośredników, •
120.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-97,0600/28-99-10 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 m2, przy ul. Kamień-, 
nej, bez pośredników, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 
071/340-70-73,071/336-92-17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 33 m2, własnościowe, 
we Wrocławiu, Zakrzów, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-30-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, w centrum Wrocławia, 
rozkładowe, jasna kuchnia, z telefonem, zadbane, • 102.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/40-93-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, rozkładowe, III 
p., w budynku 4-piętrowym, osiedle Szczepin, • 82.000 zł. 
Wrocław, tei. 0501/92-57-76
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Szczytnicy k. Legnicy, pow. 
47 m2, kuchnia, łazienka, bezczynszowe, do częściowego 

\  remontu, I p, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-40-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na placu Legionów, komplet
nie wyposażone, balkon, telefon, okna PCV, od zaraz, bez 
pośredników, -190.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-19-14 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Szczepinie, pow. 48 m2, z 
telefonem. -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-51-73 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Psim Polu, 
pow. 49 m2, komfortowe, III piętro w nowym budownictwie, -
120.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Kostomłotach, pow. 43 m2, 
stan surowy, kuchnia, łazienka, - 28.000 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 0606/95-62-11
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2. rozkładowe, duży 
balkon, Wrocław - Psie Pole, - 115.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-96-05
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC. 42 m2, 
własnościowo-spółdzielcze, na Psim-Polu. budynek ocieplo
ny, okna PCV, czytniki, umeblowane, bez pośredników, •
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-91-03,314-21-75 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53.9 m2. garderoba, ka
felki, glazura, WC, łazienka, osiedle Kosmonautów, • 125.000 
zł. Wrocław, tel. 071/789-31-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 52 m2, w Śródmieściu, 
na I piętrze, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-09-79 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50.8 m2. własnościowe, 
rozkładowe, jasna kuchnia, duże pokoje, z telefonem, pane
le, kafle, spokojna okolica,atrakcyjne, - 119.000 zł. Wro
cław, tel. 071/345-81-28 do godz. 17, 071/345-41-84 po 
godz. 17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, pow. 37 m2. 
przy ul. Rogowskiej, wysoki parter, jasna kuchnia, b. zadba
ne, telefon, balkon, - 91.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-83-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53 m2, rozkładowe, jasna 
kuchnia, telefon, po kapitalnym remoncie, - 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/328-74-39,0606/80-42-55 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 1. piętrze, 38 m2, blisko 
Centrum,.księga wieczysta, wysoki standard (oprócz kafelek 
w łazience), niski czynsz, jasna kuchnia, balkon, rozkłado
we, przy ul. Złotoryjskiej we Wrocławiu, dodatkowo wyposa
żenie kuchni, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-90-79, 
0604/18-28-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37.30 m2, piwnica 2.60 
m2, ul. Krynicka, VI p„ słoneczne, winda, panele podłogo
we, ścienne, boazeria, kafelki, liczniki na wodę, ogrzewanie 
opomiarowane, z telefonem, TV kablowa, domofon, księga 
wieczysta z gruntem, niskie opłaty, - 92.000 zł. Wrocław, tel. 
364-23-62
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 60 m2, wysoki 
standard, na 1. piętrze, balkon, telefon, łazienka i WC osob
no, blisko centrum i dworców. - 160.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-48-08
MIESZKANIE 2-POKOJOWE (pokój dzienny + sypialnia), 
pow. 47-56 m2, nowe, ulga budowlana, premia gwarancyj
na, wysoki standard wykończenia budynku, okna PCV, c.o. 
miejskie, parking -1.650 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/14-35-98, 
0606/14-35-99
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Śl., obok 
Poltegoru, 42 m2, -110.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, 
na Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, przy ul. Kilińskie
go, pow. 41 m2, wysoki parter, niska zabudowa, dobra infra
struktura, dużo zieleni, cisza, - 55.000 zł. Wrocław, tei.. 
971/788-27-90
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Sołtysowickiej, we 
Wrocławiu, pow. 50.5 m2, na 1. piętrze, rozkładowe, wła
snościowe, księga wieczysta, - 99.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-51-83 do godz. 14,071/324-16-44 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53 m2, jasna kuchnia, taras, 

.^Spokojna dzielnica, przy ul. Drzewieckiego, -119.000 zł. Wro- 
■ Jfcaw, tei. 071/321-59-88 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35.5 m2, własnościowe, księ
ga wieczysta, wysoki standard, rozkładowe, balkon, wszyst
kie media, jasna kuchnia, przy ul. Drzewieckiego, - 82.000 
zł. Wrocław, tel. 071/329-28-99 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE po remoncie kapitalnym, 46 
m2, rozkładowe, łazienka i wc oddzielnie, duży balkon, VI 
p., z telefonem, Różanka, • 120.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/59-57-32
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
47 m2, Świętoszów, k. Bolesławca, leśne tereny. • 38.000 
zł. Wrocław, tel. 071/329-01-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, własnościowe, w bud.
4-piętrowym, wykończone, jasna kuchnia, z zabudową, ka
fle w łazience, kuchni, przedpokoju, CO, liczniki, telefon, 
mediajniejskie, duży parking, ogrodzony, przed blokiem, -
105.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-50-67,0607/48-88-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, przy ul. Litewskiej, we 
Wrocławiu, na Psim Polu, V piętro, winda, duży balkon, roz
kładowe, jasna kuchnia, oddzielne w.c., łazienka, zadbane, 
możliwość dokupienia garażu, - 102.000 zł. Wroclayg, tel. 
071/324-12-45 po godz. 16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Opolskiej, pow. 46 m2, 
własnościowe, po remoncie, CO, z telefonem, możliwe raty,
- 97.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-74-43 po godz. 18. 
0601/15-65-92

<)plESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, balkon, winda, blisko

centrum, park, zieleń, garaż, bez pośredników, • 110.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/360-13-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowo wykończone, 
wszystkie media, Grabiszyn, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 
071/339-15-36
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 62 m2, IX/XI p., księga wie
czysta, ul. Krynicka, -125.000 zl. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, IV p./IX ul. Grabiszyń
ska, balkon, z telefonem, jasne, zadbane, bez pośredników 
• 83.000 zł. Wrocław, tel. 0503/33-24-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Psim Polu, 
36 m2, liczniki, II piętro, balkon, jasna kuchnia, na peryfe
riach, - 81.500 zł. Wrocław, tel. 071/326-25-24,071/345-82-42 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, rozkładowe, wysoki 
parter, w budynku jednopiętrowym, w dzielnicy willowej, wła
snościowe, z działką o pow. 205 m2, przy ul. Blacharskiej, 
we Wrocławiu, - 125.000 zł lub zamienię na większe. Wro
cław, tel. 071/363-34-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Hallera, na 1. piętrze, 
w budynku 4-piętrowym, kuchnia zabudowana (na wymiar), 
okna pcv, sypialnia od podwórka, łazienka po remoncie, od 
zaraz, działka z altaną na Grabiszynku, bez pośredników, •
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408, 
0603/54-98-74
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Krzyki-Borek, budynek z ce
gły z 1993 r., jasna kuchnia i łazienka, na 3. piętrze, w bu
dynku 4-piętrowym, bez pośredników, -130.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-62-13 wewn. 408,0501/37-10-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, balkon, jasna kuch
nia, c.o. miejskie, III piętro, we Wrocławiu, na Krzykach, 
odstępne - 50.000 zł, załatwię formalności. Wrocław, tel. 
0501/17-67-85
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 58 m2, na wsi. w 4-rodzinnej 
posesji, łazienka, wc, grunt 20 arów, ogródek przydomowy, -
50.000 zł: Wrocław, tel. 393-33-68
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2, IVp., meble kuchenne 
na wymiar, do zamieszkania od zaraz, - 85.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/28-90-74
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2, własnościowe, na Po
powicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-76 po 21,30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Grunwaldz
kiej, rozkładowe, telefon, niski czynsz, księga wieczysta, IV 
piętro, - 77.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-03-85, 
0603/95-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2, we Wrocławiu na Krzy
kach, komfortowe, po remoncie, jasna kuchnia, zabudowa
na loggia, drzwi antywłamaniowe, nowe okna, bez pośredni
ków. • 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-24-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2. spółdzielczo-wła- 
snościowe, nowe, salon z kuchnią, monitoring, na i piętrze/IV 
p, balkon, wysoki standard. przy ul. Porannej na Krzykach, -
170.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-68-05 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 42 m2, 
wysoki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, 
łazienka i WC osobno, ul. Poleska, - 105.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/38-53-93,071/342-11-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, 
podwyższony standard, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, 
balkon, rozkładowe, w Kiełczowie, 4. piętro, winda, -125.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/38-53-93,071/342-11-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, Psie Pole, 36 
m2, liczniki, II p., balkon, jasna kuchnia, stan b. dobry, •
81.500 zł. Wrocław, teł. 071/326-25-24.071/345-82-42 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE garderoba, kuchnia. 41 m2. 
winda, księga wieczysta, bezczynszowe, niska zabudowa, 
zadbane, przy ul. Energetycznej, bez pośredników, - 92.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-70-48.0601/75-37-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE IV piętro. 49 m2, spółdziel- 
czo-własnościowe, ul. Nowodworska, • 98.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-29-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 72 m2. kuchnia, łazienka, po 
remoncie kapitalnego, w Środzie Śl., blisko centrum, bez
czynszowe, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83, 
0602/29-44-35
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Wałbrzyska, nowe, ume
blowane, wykończone, wysoki standard, 49 m2. balkon, par
ter, niska zabudowa, niskie opłaty, - 158.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/93-59-62
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, garderoba, 
50 m2, własnościowe, parter, c.o. II taryfa, ul. 11 Listopada, 
w Wałbrzychu, - 35.000 zł lub zamienię na kwaterunkowe, 
zadłużone, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/38-58-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, centrum, ul. Kilińskie
go, 5-letnia plomba, wykończone, ciche, słoneczne, pokoje 
14 m2 i 11 m2, rozkładowe, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-89-10,0603/22-33-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka po remon
cie, nowa instalacja wodna, na wyposażeniu nowa kuchen-

SPRZEDAM MIESZKANIE 4-POKOJOWE, 
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

do tej oferty można zobaczyć w internecie pód numerem - 
A00516 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, 60 
m2, IV p. w bloku, WC, łazienka osobno, wszystkie media, 
założona księga wieczysta - 77.000 żł.., tel. 071/311 -77-28 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na wsi, garaż, ogród, - 25.000 
zł. Bierutów, tel. 071/315-67-87 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
75 m2; I p., po kapitalnym remoncie, WC osobno, duży strych, 
piwnica, garderoba, balkon, w Świebodzicach, garaż, •
129.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-07-10 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, w miejscowości 
Skarbimierz, - 80.000 zł. Brzeg, tel. 0603/05-28-77 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, w Chocianowie, księ
ga wieczysta, udział w gruncie, do zamieszkania od zaraz, 
bez pośredników, nowy blok z cegły, w centrum miasta, osob
no łazienka, w.c., wszystkie media, liczniki, z telefonem. -
69.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-54-88,0608/41-85-40 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, dział
ka, garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, -
52.000 zł. Dobromierz, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 50 m2, własnościowe, w Głu
chołazach, - 60.000 zł lub zamienię na Wrocław lub okolice. 
Głuchołazy, tel. 077/439-62-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 70 m2, -
130.000 zł. Gniechowice, tel. 071/316-88-32 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE zakładowe, pow. 66,10 m2, 
kuchnia, łazienka, do częściowego remontu, parter, w bloku
9-rodzinnym, - 35.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0609/28-24-77
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2, własnościowe, w Na
mysłowie, - 75.000 zł. Kostów, gm. Byczyna, tel. 
077/414-64-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 93 m2, 3 p., w Legnicy, przy 
ul. Nowy Świat, - 62.000 zł. Legnica, tel. 076/862-14-99 po 
godz. 18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 64 m2, w 
Legnicy, na os. Kopernika, na V piętrze, - 83.000 zł. Legni
ca, tel. 076/856-31-81
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Krzywej, do remontu, nowe 
• 21.000 zł, dwupokojowe, nowe, do remontu • 16.000 zł, 
jednopokojowe - 12.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-06, 
0602/25-58-35
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 64 m2, 
osiedle Kopernika w Legnicy, wysoki standard, po remoncie 
kapitalnym, balkon, duża łazienka, meble kuchenne, garde
roba, dwa pomieszczenia na półpiętrze, cena z meblami -
92.000 zl, bez mebli - 87.000 zł. Legnica, tel. 076/856-20-58, 
0606/40-11-43
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, możliwość zrobienia 4 
pokoju, 1 p./4 p., osiedle Piekary .B', tv kablowa, liczniki, -
90.000 zł. Legnica, tel. 0607/09-09-44
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, w Legnicy, bez-

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 69 m2, w starym budownic
twie, piętro ł, c.o. etażowe, aaraż, działka'ogrodowa, bez
czynszowe, z telefonem, w Środzie Śląskiej, środa śląska, 
tel. 071/317-45-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2, na parterze, bal
kon, kuchnia, łazienka, w.c., c.o. elektryczne, 2 taryfy, z te
lefonem. 2 piwnice, działka 405 m2, - 88.000 zł. PARTNER, 
Środa Śląska, tel. 071/317-24-34 /fax, 071/317-59-61, 
0603/46-66-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, ubikacja, 
spiżarnia, nowe budownictwo, III piętro, pow. 68,13 m2, po 
remoncie, wspólnota os. Zawiszów, - 85.000 zł. Świdnica, 
tel.X)74/853-94-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy 
wyciągu narciarskim, pow. 68,8 m2, kuchnia, łazienka, CO 
gazowe, działka uwłaszczona - 80.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-70-16 po godz.19.0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w centrum Wa- 
brzycha, ul. Konopnickiej 5, pow. 87 m2,1 pi)tro, azienka, 
wc, c.o., przedpokój, weranda, piwnica, możliwa adaptacja 
na biuro, gabinety, - 60.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/664-89-97 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Biskupinie, z ogródkiem, •
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-13-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 76 m2. na parterze, duża kuch
nia, garaż, ogródek, c.o. gazowe, na Karłowicach, - 200.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-67-30, Sieradz, 043/822-58-92 wie
czorem
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Hallera (Krzyki), bu
dynek z cegły, własnościowe, 64 m2, rozkładowe, jasna kuch
nia, 2 balkony, osobno WC, wszystkie media, możliwość kup
na garażu przy budynku, - 165.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-88-56 po godz. 16,0502/87-11-79 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 58 m2. w 
niskiej zabudowie przy ul. Gajowickiej. rozkładowe, zadba
ne, - 133.000 zł lub zamienię na 2-pokojowe. ok. 40 m2. w 
okolicy ul. Komandorskiej, Wrocław, tel. 071/782-77-52. 
0600/56-78-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 62 mw, 
przy ul. Zielińskiego, okna PCV, na 6 piętrze, - 135.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-81-62
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2. księga wieczy
sta, na Szczepinie, -110.000 zł. Wrocław, tel. 355-60-46 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, we Wrocławiu, na Kle- 
cinie, I piętro, pow. 96 m2, rozkładowe, słoneczne, dużo zie
leni, księga wieczysta, garaż, ogródek, balkon, bez pośred
ników, • 195.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 67 m2, 
rozkładowe, WC i łazienka osobno, duży balkon, liczniki, c.o., 
telefon, piwnica, -135.000 zł. Wrocław, tel. 0605/97-71-11 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, pow. 64 m2. 
komfortowe, II piętro, - 146.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-49-00
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 57 m2, księga wieczy-

na 1. piętrze, balkon, okna pcv, rolety, po remoncie, nowe 
instalacje, umeblowana kuchnia, WC, łazienka, kafelki, paw
lacze, z telefonem, -. 158.000 zł lub zamienię na kawalerkę. 
Wrocław, tel. 0503/07-22-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c., duży 
przedpokój, balkon -142.000 zł, lub zamienię na dom w ce
nie do 100.000 zł, w Trzebnicy, Obornikach Śl., Oleśnicy. 
Wrocław, tel. 071/336-70-88,0603/86-38-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 50 m2. VIII pię
tro, w budynku 10-prętrowym, we Wrocławiu, przy ul. Ści- 
nawskiej, telefon, internet, TV kablowa, • 100.000 zl. Wro
cław, tel. 071/359-52-22,0603/66-85-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Modra. IV 
piętro, spółdzielczo-własnościowe, rozkł., 63 m2, z telefo
nem, TV kablowa, b. ładne, - 135.000 zł. WrociaW, tel. 
0603/99-01-54
MIESZKANIE 3-POKOJOWE atrakcyjne i komfortowe, na 
Nowym Dworze, we Wrocławiu, pow. 71 m2, w tym salon 32 
m2, duża jasna kuchnia, balkon, telefon, TV kablowa, roz
kładowe, IV piętro, do zamieszkania od zaraz, bez pośredni
ków, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-12-83, 
0502/33-90-19
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, balkon, Vlllp., na Krzy
kach, ul. Stalowowolska, rozkładowe, komfortowe, -167.000 
zł lub wynajmę - 1.500 zl/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/338-05-79,0600/39-55-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, w okolicy Rynku, z ga
rażem, IVp., bez windy, komfortowe, - 195.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/45-56-33
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, rozkładowe, os. Ró
żanka, słoneczne, spokojna dzielnica, piwnica, dużo zieleni, 
TV kablowa, liczniki ciepła, liczniki na wodę, blok ocieplony, 
-135.000 zł. Wrocław, tel. 0601/83-75-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 56,6 m2. własnościowe, 
telefon, c.o. etażowe, pomieszczenie gosp., działka 5 arów. 
w miejscowości Lubiel, 15 km od Żmigrodu - 35.000 zł lub
15.000 zł + kredyt 10-lętni (rata 400 zł). Wrocław, tel. 
.071/311-20-91
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. okolice ul. Grabiszyń
skiej i Spiżowej, nowe budownictwo, balkon, z telefonem, 
liczniki, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-18-98 po godz. 20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, Krzyki, ul. Zielińskie
go, blok ocieplony, XIII piętro, po remoncie, gładzie, panele, 
nowe kafelki, zielona okolica, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 
071/786-71-66
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 66 m2; IX pię
tro, na Gaju -1.950 zł/m2 lub zamienię na mniejsze, bezpo
średnio. Wrocław, tel. 071/789-30-48 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pomieszczenie 
gospodarcze, 2 piwnice, glazura, panele, atrakcyjna lokali
zacja, Wrocław - Krzyki (Huby), - 139.000 zł. Wrocław, tel. 
071/333-95-09,0609/63-41-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2, kuchnia, łazien-
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ka, okna PCV, junkers, wanna, pow. 37 m2, księga wieczy
sta, budynek ocieplony, • 50.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-26-84 w godz. 10-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, w Zgorzelcu, na 
I piętrze, - 73.000 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-31 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Polkowicach, 56 m2, -
78.000 zł. Polkowice, tel. 0601/58-82-04 
O MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Śródmieściu, luk- 

susowe, wyposażone, pow. 97 m2, loggia - 2.800 
zł/m2. Wrocław, tel. 0601/72-17-70 02026531

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, plomba z 
cegły, w Śródmieściu, pow. 78 m2 -123.000 zł + kredyt 
40-letni, niska zabudowa, pl. Grunwaldzki, 64 m2 -
132.000 zł. „M&D" Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/342-48-85,0604/62-23-40 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w okol. Parku Południo
wego, pow. 51 m2, po remoncie, rozkładowe, balkon, •
130.000 zł (do negocjacji). ,BGN\ Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w okol. ul. Hallera, pow. 
60 m2, rozkładowe, - 145.000 zł. .BGN", Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE : 70 m2, willowe, działka 
360 m2, Kowale -116.000 zł, Hallera, komfortowe, dwu
poziomowe, 100 m2 - 300.000 zł, ok. Pl. Grunwaldzkie
go, 72 m2, po remoncie, ładne • 158.000 zł, Kozanów, 
74 m2, niska zabudowa, po remoncie • 155.000 zł. DS. 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 
0602/79-88-36 99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 80 m2, balkon, 
telefon, wspólnota, parking, 2 p., w Brzegu, -1.100 zł/m2., 
tel. 077/416-27-06,077/18-98-80 wieczorem 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE wszystkie media, ścisłe cen
trum Wrocławia, przy ul. Ruskiej, 64 m2, - 190.000 zł., tel. 
0601/54-86-28
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe. 
obciążone kredytem, superkomfortowe, drzwi antywłam., ro
lety, żaluzje, panele podłogowe, glazura, pow. 74 m2, szafy 
wnękowe, słoneczne, w nowym budown., dużo zieleni, plac 
zabaw, komfortowo wykończona kuchnia, osobno łazienka i 
WC, TV kablowa, telefon, do zamieszkanie od zaraz, okoli
ce Astry, -180.000 zł, Wrocław, tel. 071/357-85-55 (zdjęcia

czynszowe, osobne wejście, drewniane podłogi, c.o. miej
skie, - 60.000 zł. Legnica, tel. 076/722-39-72,0502/22-35-22 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2. na I piętrze w bloku 
X-piętrowym, rozkładowe, balkon, os. Kopernika, • 62.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-27-67 po godz. 16 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lesznie, pow. 54 m2, na 2. 
piętrze, kuchnia, łazienka i WC osobno, balkon, TV kablo
wa, domofon, liczniki, z telefonem, możliwość odstąpienia 
garażu, - 80.000 zł. Leszno, tel. 065/529-42-85 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lesznie, własnościowe, 
duża kuchnia, pow. 70 m2, na 1. piętrze, obok lasu, -110.000 
zl lub zamienię na mniejsze mieszkanie we Wrocławiu lub 
dom. Leszno, tel. 065/526-62-68 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, własnościowe, w 
Lubinie, osiedle Przylesie III, zabudowany korytarz, zadba
ne, parkiet, wymienione okna, - 79.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-44-00,076/841-09-77,0605/78-53-37 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 54 m2, na 
Os.Przylesie w Lubinie, 1 piętro, dobra lokalizacja, - 70.000 
zł. Lubin. tel. 076/842-37-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2 + przedpokój o 
pow. 10 m2, zabudowany, balkon, TV kablowa, glazura, wy
godne, - 79.000 zł. Lubin, tel. 076/844-68-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60,1 m2, na osiedlu .Po
lne’ w Lubinie • 87.000 zł. Lubin, tel. 076/846-13-98 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, własnościowe, -
85.000 zł. Lubin, tel. 076/847-66-90,0603/64-63-80 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 pow. 61 m2. - 93.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-70-19
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 55 m2, własnościowe, 
na 1. piętrze, w budynku 4-piętrowym, w Lubinie, do remon
tu, - 78.000 zł. Lubin. tel. 076/842-70-31 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, w Lubinie, na osiedlu 
Wyżykowskiego, własnościowe, - 88.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-05-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 74 m2, wraz z meblami, w Ja
śle, woj. podkarpackie, przy ul. Szkolnej, -120.000 zł. Mru- 
kowa, gm. Osiek Jasielski, tel. 013/442-02-16 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 własnościowe, pow. 66 
m2, nowe osiedle, balkon, łazienka i wc osobno, I p., parkie
ty, kafelki w łazience i wc, ściany gładź szpachlowa, w przed
pokoju panele, liczniki wody i grzewcze, - 78.000 zł. Nysa, 
tel. 077/435-34-05,0602/82-55-82 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu - Karłowice, 
wszystkfe media, duży balkon, telefon, TV kablowa, lll/IV 
piętro, z garażem za 18.000 zł lub bez, - 128.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-90-10,071/325-53-78 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, c.o., telefon, balkon, 
spółdzielczo-własnościowe, jasna kuchnia, łazienka, w cen
trum Oleśnicy, - 80.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-47-69 wie
czorem, 0607/70-08-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 64.2 m2, nowe. 
komfortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczy
sta. -110.000 zł. Oława. teł. 071/313-66-00.0604/85-63-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, nowe. 70 m2. bez
czynszowe, lp., c.o. gazowe, własny piec gazowy, księga 
wieczysta, 20 min od centrum Wrocławia, - 85.000 zł. Oła
wa, tel. 071/313-48-21,0605/60-72-30 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, co, działka 2 a + bu
dynek gosp., w Brzezinkach, k. Wołczyna, - 38.000 zł lub 
raty. Prusy. tel. 071/392-63-94 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2. własnościowe, zabu
dowany balkon 7,3 m2, piwnica 22 m2 + grunt, blisko Wro
cławia, 10 km, dojazd MPK, PKS, PKP, przy trasie Wrocław 
• Oława, blisko tereny rekreacyjne (las, woda), -110.000 zł. 
Siechnice, gm. Św.Katarzyna, tel. 071/311-58-27 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 123 m2, 
kuchnia, łazienka, z telefonem, garaż, działka przydomowa, 
-135.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0601/72-24-77 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Rynku, na 1. piętrze, kucfi- 
nia, łazienka, balkon, przedpokój, piwnica, telefon, - 64.000 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-65-61,076/843-64-80

sta, III piętro, w bloku IV-piętrowym, na Krzykach, -145.000 
zł. Wrocław, tel. 071/782-76-34 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2, kuchnia, łazien
ka, Wróblowice, 20 km od centrum Wrocławia, dobry dojazd,
- 89.000 zł. Wrocław, tel. 317-76-57
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, ul. Czajkowskiego, II 
p., balkon, garaż, wolne od zaraz -145.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/15-95-42
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, komfortowe, o 
pow. 90 mZ, w Śródmieściu, osobne wejście, wysoki parter, 
w plombie, nadające się na biuro, gabinet, z kredytem 40-let- 
nim, - 215.000 zł lub zamienię na inne do 65 m2, w plombie. 
Wrocław, tel. 0601/74-13-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, duża kuchnia, jasna 
łazienka, balkon, ogrzewanie elektr., niski czynsz, z telefo
nem, - 135.000 zł, możliwość kupna garażu. Wrocław, tel. 
071/325-33-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, pow. 62 m2, 
w Szczytnicy k. Legnicy, na I piętrze, do częściowego re
montu, - 20.000 zl. Wrodaw, tel. 071/785-40-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Bobrzej, pow. 54 m2. 
z telefonem. • 130.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-15-60. 
071/351-40-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2. na Pilczycach, 
wysoki parter, w budynku ocieplonym, widok z okna na park, 
staw z łabędziami, -145.000 zł. Wrocław, tel. 353-80-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 50 m2, III p, -100.000 zł. Wro
cław. tel. 071/355-28-59,0607/41-84-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 71 m2, Krzyki-Gaj, kuchnia z 
jadalnią, garderoba, balkon, komfortowo wykończone, IV pię
tro w 10-piętrowym, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-21-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, rozkładowe, na Ró
żance, słoneczne, spokojna dzielnica, piwnica, dużo zieleni, 
TV kablowa, liczniki ciepła, licznik wody, blok ocieplony, -
135.000 zł. Wrocław, tel. 0601/83-75-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2. balkon, komfor
towe, rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, 
media miejskie, niski czynsz, atrakcyjna cicha okolica, osie
dle Borek we Wrocławiu, • 138.000 zł. Wrocław, tel. 354-36-37 
(pn.-sob.), 361-61-70 (niedziela)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, spółdzielczo-własno
ściowe, we Wrocławiu k. Astry -140.000 zł + możliwość kupna 
garażu. Wrocław, tel. 071/784-60-66 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, przy Parku Po
łudniowym, 64 m2,1 piętro, wyposażone • 200.000 zł. Wro
cław, tel. 071/339-71-17,0601/77-35-23 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48 m2, na Krzykach, przy 
Akademii Ekonomicznej, jasna kuchnia, na 2. piętrze, •
108.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-72-56 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, na osiedlu Ko
smonautów, we Wrocławiu, własnościowe, - 159.000 zł lub 
zamienię na dom do wykończenia albo remontu. Wrocław, 
tel. 0607/30-64-96
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2. parter. 100 m od Ryn
ku, możliwe przeznaczenie: gabinet, lokal, galeria, biuro, itp,
- 250.000 zł. Wrocław, tel. 0502/09-67-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu 
na Różance, 54 m2, z telefonem, duża piwnica, wysoki par
ter, rozkładowe, dwustronne, zadbane, - 125.000 zl. Wro
cław. tel. 071/325-92-77 po godz. 18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, l/IV p.. rozkłado
we, telefon, TV kablowa, na os. Różanka, • 120.000 zł. Wro
cław. tel. 071/325-80-tJ'
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, I p., budynek 
4 p., atrakcyjna lokalizacja, Nowy Dwór, ciepłe, odnowione, 
z telefonem, TV kablowa, balkon, glazura, meble, bez po
średników - 149.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-53, 
0601/76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 50 m2, spółdzielczo-własno
ściowe, nowe, monitoring, I piętro, w budynku 4-piętrowym, 
wysoki standard, we Wrocławiu, na Krzykach, przy ul. Po
rannej, • 165.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-68-05 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu,

ka, Wróblowice, 20 km od centrum Wrocławia, dobry dojazd, 
- 89.000 zł. Wróblowice, tel. 071/317-76-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66.3 m2, własnościowe, kuch
nia, duży przedpokój, balkon, łazienka, WC osobno, z tele
fonem, c.o., duża piwnica, murowany garaż z kanałem, niski 
czynsz, działka ogrodowa 6 a, gaz bezpłatny, okolice obficie 
zalesione, warunki dla wędkarzy, cisza, - 50.000 zł. Zdzie- 
sławice, tel. 065/544-71-06,0502/30-53-08 
O MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Psim Polu, wła

snościowe, pow. 73 m2, po remoncie kapitalnym, 
duży balkon, X piętro, widok na całe miasto, •
139.000 zł., tel. 0601/38-94-05, 071/345-60-51 
01029731

•  MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, dwukondygnacyj
ne + mieszkanie na poddaszu i duży taras, łączna pow. 
180 m2. księga wieczysta, projekty domu i odbiory in
stalacji elektrycznej w 2001 r., bez pośredników, •
130.000 zł. BON .BONT*, Legnica, ul. Piastowska 20, 
tel. 076/722-39-72 99000001

MIESZKANIE 4-POKOJOWE M-5 Wrocław-Gaj, - 183.000 
zł., tel. 0501/58-82-17
MIESZKANIE 4-POKOJOWE z telefonem, 80 m2. własno
ściowe, 1 pJ2 p., wszystkie media, garaż, pomieszczenie 
gospodarcze, piwnica, ogród, blisko drogi A4, - 79.000 zł. 
Budziszów Wlk., tel. 076/857-47-16,0603/35-01-21 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Chojnowie, 74 m2, słonecz
ne, duży balkon, III p., z telefonem, liczniki na wodę - 80.000 
zł lub zamienię na mniejsze. Chojnów, tel. 076/818-17-63 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 110 m2, w Dusznikach Zdro
ju, bezczynszowe, księga wieczysta, własnościowe, balkon, 
weranda, ogród, z telefonem, słoneczne, w.c., c.o., kuchnia, 
zajmuje całe piętro, możliwość przebudowy na 2 mniejsze, •
139.000 zł. Duszniki Zdrój. tel. 074/866-96-95 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, z garażem, 
księga wieczysta, 2-poziomowe, garderoba, kominek, scho
dy, TV kablowa, c.o. gazowe, 2 łazienki, w starym budow
nictwie, po remoncie kapitalnym, w Legnicy, blisko centrum, 
-130.000 zł. Legnica, tel. 0603/58-65-05 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Legnicy, bezczynszowe, 
pow. 162 m2, III pi)tro, wc +' azienka, kuchnia, telefon, -
140.000 zł. Legnica, tel. 076/862-77-90,076/721-54-37 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE I piętro, mozaika, boazeria, 
płytki, okna PCV, z telefonem, domofon, dwa balkony, newe 
budownictw, umeblowane, w Malczycach, - 70.000 zł. Mal
czyce, tel. 071/795-12-62
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Ozimku k. Opola, pow. 63.2 
m2, wszystkie media, okna PCV, w nowym budownictwie, I 
p., blisko las i łąki, - 80.000 zi. Ozimek, tel. 077/465-38-76. 
0601/18-03-00
MIESZKANIE 4-POKOJOWE o pow. 160 m2, kuchnia, ła
zienka, piwnice, + budynki gosp., garaż, duży ogród, -
180.000 zł. Szczodre, tel. 071/399*85-97 po godz. 17 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 73 m2, na 1. piętrze, ja
sna kuchnia, balkon, • 160.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-74-03
MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Krzykach, pow. 85 m2. •
185.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-69-29 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, pow. 70 m2. działka 
360 m2, Kowale, - 160.000 zł. Wrocław, tel. 316-47-54, 
0605/25-64-91
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 66 m2,1 piętro, we Wro
cławiu, na Popowicach, przy ul. Legnickiej, bez pośredni
ków, - 159.000 zł. Wrocław, tęl. 071/350-76-92, 
0603/13-91-01 '
MIESZKANIE 4-POKOJOWE Wrocław-Gaj. • 183.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/58-82-17
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Dworcowej, pow. 86 
m2, kuchnia, łazienka, balkon, piwnica, - 185.000 zł. Wro
cław. tel. 071/322-94-71
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 105 m2. na 2. piętrze, w domu 
przedwojennym, ogrzewanie gazowe - 2.300 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/339-85-96
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MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Biskupiej, we Wrocła
wiu, nowe, 74 m2,1 piętro, bez pośredników • 5.500 zl/m2. 
Wrocław, tel. 0608/44-97-79 '
MIESZKANIE 4-POKOJOWE umeblowana kuchnia, garde
roba, w plombie, okolice Politechniki Wrocławskiej, z gara
żem, wysoki standard, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/57-60-27
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 1.5 km od Rynku, we Wrocła
wiu, 2-poziomowe, 2 łazienki, 2 linie telefoniczne, insternet, 
TV kablowa, atrakcyjne, bez pośredników, - 230.000 zł. Wro
cław. tel. 071/782-28-54
MIESZKANIE 4-POKOJOWE atrakcyjne, 80 m2, II piętro, 
możliwość dokupienia garażu, - 169.000 zl. 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 
remoncie, kominek, bezczynszowe, niska zabudowa, w Mię- 
kinii, 7 km od Leśnicy - 1.000 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/364-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 105 m2, Wrocław Krzyki, II pię
tro, w przedwojennym domu, ogrzewanie gazowe - 2.300 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-85-96
MIESZKANIE 4-POKOJOWE ciche, Wrocław - Krzyki, 2-po- 
ziomowę, WC, garderoba, pralnia, pomieszczenie gospodar
cze, duży balkon, budynek 5-letni, jasna kuchnia, wysoki stan
dard. IV piętro, 4 windy, - 230.000 zł + 40-letni kredyt. Wro
cław, tel. 0601/84-23-50
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 67. m2. na III piętrze, w 
budynku 3-piętrowym, - 60.000 zł. 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,

O- OBIEKT PRZEMYSŁOWY w Oleśnicy-przy trasie 
w kierunku Warszawy, wysoki standard: hale pro* 
dukcyjne, magazyny, biura • razem 2000 m2, dział
ka 3500 m2. Wszystkie media, przyłącza. Sprze* 
dam lub wynajmę. Tel. 0601/72-96-98 80012111 

OBIEKT PRZEMYSŁOWY 300 m2, działka 0.5 ha, 6 km od 
autostrady, - 250.000 zł. Komorniki, gm. Środa Śląska, tel. 
0609/37-07-81
ODSTĄPIĘ CZĘŚĆ POMIESZCZENIA ok. 135 m2, osobne 
wejście, wszystkie media, chętnie na poligrafię lub pokrewne 
-1.700 zł/mies. Wrocław, tel. 071/372-86-38,0601/87-05-67 
ODSTĄPIĘ LOKAL typu pub, w stylu XIX w., ściany do poło
wy w drewnie, bar - szafki bukowe, itp., mała scena, pow. 100 
m2 + 25 m2 na biuro, Głogów - Stare Miasto, pilnie, - 75.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-33-23 wieczorem, 0609/27-44-71 
ODSTĄPIĘ LOKAL w centrum Oławy lub przyjmę przedsta
wicielstwo firmy. Oława, tel. 071/313-87-76, 0602/44-86-10, 
0605/23-90-60
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ogrodzony, 5 domków kem
pingowych 2-piętrowych, parking, pole kempingowe oraz piz
zeria, dyskoteka. - 55.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-75-01 
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 zl 
(raty), Jelenia Góra, tel. 0502/33-76-59 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0057 www.au- 
togielda.com.pl)
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2. przyłącze wodno-kana
lizacyjne, prąd, WC, alarm, z lokalizacją, w atrakcyjnym punk
cie, - 16.000 zł... tel. 0604/09-47-01 - 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY 60 m2 parter i 60 m2.

W  r o  c ł a w  AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 3 7 2  0 4  43; 3 7 2  0 4  4 4

możliwość spłaty w 3 ratach. Żarska Wieś, tel. 075/771-85-91 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00513 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 5-POKOJOWE pow. 150 m2,1 piętro. 3-pozio- 
mowe, CO gazowe, kominek, działka ogrodzona, - 190.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE Wrocław-Gądów. pow. 83 m2, 
kuchnia, • 168.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-72-04 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 71 
m2. w Strzelinie, parkiet, glazura, boazeria, telefon, do za
mieszkania od zaraz, - 89.000 zł. Strzelin, tel. 071/796-21-85 
po godz. 18
MIESZKANIE 5-POKOJOWE pow. 85 m2, II p./IV p.. rozkła
dowe, słoneczne, balkon 7 m2, parkiety, z telefonem, TV ka
blowa, ul. Królewska, • 185.000 zł lub zamienię na 2 oddziel
ne mieszkania. Wrocław, tel. 345-59-80 
MIESZKANIE NA WSI parter, 64 m2,3-pokoje, po remoncie, 
nowe okna, ogrzew. kominkowe, garaż, z telefonem, działka 
4 a, piwnica - 58.000 zL Janów, gm. Olszanka, tel. 
077/412-50-15
•  MIESZKANIE WILLOWE pow. 97 m2. działka 690 m2. 

ok. Sobótki -140.000 zł, mieszkanie 3-pokojowe, do re
montu, 60 m2, ok. Sobótki - 35.000 zł. DS. Nieruchomo
ści. Wrocław, tel. 071/337-11-15, 0602/79-88-36 
99000001

MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców, stan dobry - 140 000 
zł. Mikstat, tel. 062/731-00-01
MYJNIA SAMOCHODOWA ręczna, hala 140 m2. biuro 20 
m2. garaż 25 m2, parking. + wyposażenie, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-68-10
NIERUCHOMOŚĆ mieszkaniowo - usługowa, na działce Q,5 
ha, budynek 530 m2, w tym mieszkanie 160 m2, garaże (45 
szt.) w trakcie budowy, w Głuchołazach, blisko granicy cze
skiej i budowy Aquaparku, całość ogrodzona, - 480.000 zł albo 
inne propozycje. Głuchołazy, tel. 077/439-54-92 
NIERUCHOMOŚĆ we wsi Krzeczyn Mały, 7 km od Lubina, 
położona na działce, 36 a, duże budynki gospodarcze, - 60.000 
zł. Krzeczyn Mały, tel. 076/877-34-88 
NIERUCHOMOŚĆ działka 3.700 m2,100 m2 zakład, 100 m2 
mieszkanie, 100 m wiata, siła, telefon, ogrodzone, projekt, po
zwolenie na budowę, całość 250 zł/m2 lub działka 1500 m2 • 
110 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/64-38-81 
OBIEKT wolno stojący, o pow. 215 m2, na działce 1400 m2, 
dzierżawionej od spółdzielni mieszkaniowej, w Zielonej Gó
rze, nadający się na każdą działalność, - 320.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 0502/28-88-92
•  OBIEKT BIUROWO - USŁUGOWO - MIESZKALNY we 

Wrocławiu, przy ul. Inżynierskiej, stan surowy zadaszo
ny, duże piwnice użytkowe, budynek o pow. 1.000 rń2, 
działka o pow. 1.114 m2, możliwość parkowania przy 
budynku, - 650.000 zł. .M&D’ Nieruchomości, Wrocław, 
tel. 071/342-48-85,0604/62-23-40 99000001

OBIEKT MAGAZYNOWO - HANDLOWY 2 magazyny, budy
nek biurowo-sklepowy, plac utwardzony 3000 m2, przy trasie 
Środa Śląska - Wrocław, • 13.000 zł. Środa Śląska, tel. 
0605/34-66-71

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

USŁUGI WYKONUJEMY
NA POCZEKANIU
PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

Wrocław, ul. Trzebnicka 8 
tel. 071/321-14-49

piętro, wszystkie media, z telefonem, alarm, działka 500 m2, 
dwa pawilony do dokończenia budowy, w centrum osiedla w 
Bogatyni, - 220.000 zf. Bogatynia, tel. 075/773-31-83, 
0606/43-94-73
PAWILON HANDLOWY z wyposażeniem do sprzedaży mię
sa, panele, kafelki, żaluzje, • 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0609/53-52-67
PAWILON CHŁODNIA - ZAMRAŻALNIA Metalplast. w ele
mentach, biały, ogólna pow. 81 m2, w tym 10 m2 zamrażal- 
nia, 45 m2 chłodnia, pomieszczenia socjalne, biurowe, po
mieszczenie do wydawania towaru, stolarka plastikowa i okra- 
towanie, ściany o grubości 20 cm, styropian + blacha trapezo
wa, - 19.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-39, 
0601/78-90-84
PAWILON HANDLOWY ul. Lukasiewicza (targowisko), Lubin,
24 m2, - 21.000 zl. Głuszyca, tel. 074/845-69-06.
074/845-90-69,0608/01-84-24
PAWILON 24 m2, na targowisku w Lubinie, ul. Lukasiewicza,
- 21.000 zł lub wynajmę tylko za opłaty. Lubin. tel. 
076/840-86-70 po 18,0600/38-72-54 
PAWILON HANDLOWY typ Metalplast, 80 m2. zaplecze, pod
piwniczenie, wszystkie media, nadaje się na każdą działal
ność, zezwolenie Sanepidu na prowadzenie kawiarni, - 29.000 
zł. Lubin. tel. 076/846-71-44,0603/91-01-63 
PAWILON nowy, 20 m2, w elementach, - 8.500 zł. Namysłów, 
tel. 0607/16-37-16
PAWILON HANDLOWY o pow. 50 m2, działka 129 m2, muro
wany, nowy, sprzedam z powowdu wyjazdu, w Bielawie, -
75.000 zł lub zamienię na mieszkanie albo na samochód. Niem
cy, tel. 0049/61-06-28-55-28 po godz. 20
PAWILON HANDLOWY pow. 16 m2, w Nowej Soli, z lokaliza
cją i wyposażeniem, -12.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-45-04, 
068/387-90-61
PAWILON HANDLOWY murowany, ok. 50 m2, wejście do 
środka, prąd, kanalizacja, rolety antywłamaniowe, plastikowe 
okno, kafelki, dworzec PKS, - 25.000 zł. Strzegom, tel. 
074/649-14-77
PAWILON HANDLOWY w centrum Olecka, pow. 700 m2, woj. 
warmińsko-mazurskie, • 500.000 zł. Suwałki, tel. 087/566-54-80 
po godz. 20
PAWILON HANDLOWY, 1990 r. pow. 50 m2, rejon pl. Grun
waldzkiego, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56, 
0600/39-76-23
PAWILON HANDLOWY .Metalplast", pow. 40 m2. wszystkie 
media, z lokalizacją, na każdą działalność, - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 071/344-57-68 po godz. 17 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY Metalplast, pow. 46 
m2, stała lokalizacja, woda, kanalizacja, w.c., glazura, insta
lacja elektryczna 380 V, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-31-30,0605/25-97-76 
PAWILON HANDLOWY po modernizacji, 20 m2, wszystkie 
media, przy ul. Orzechowej 2a (plac Hermes) z wyposaże
niem - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-73-88 
PAWILON HANDLOWY „obornicki". - 5.000 zł. Żary, tel. 
0600/91-59-46
PENSJONAT w Przesiece k. Jeleniej Góry, 10-pokojowy, -
700.000 zł. Przesieka, tel. 0605/91-72-04 
PENSJONAT w Lądku Zdroju, pow. 380 m2,13 pokoi i łazie
nek, posesja 3420 m2, po częściowym remoncie, - 360.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/647-37-17

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
" m D ł" ,  Wrocław, ul. Tęczowa 83
• FOTELIK I SAMOCHODOWE
• ŁÓŻECZKA, POŚCIELE
• W ÓZKI
• KOJCE
• AKCESORIA OP01048B
•  O DZIEŻ
czynne w godz. 8“0-17"0, sobota 8“°-14M 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIE CENY

N A Jir A N 1E « ■ n i l
W  m m u
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J e le n ia  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A, ta l. 075/767-88-54, tel. kom. 0-601 780 946
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\Żary, tel. 068/374-27-54

montaż z kuponem 
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PENSJp.NALw .Szklarskiej Porębie, 280 m2,-13-pokoM<uch* 
nia,.świetlica, 3 łazienki, - 800.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-12-59
PIEKARNIA sklep, mieszkanie + zabudowania gosp., garaż, 
570 m2, działka 15 a, • 320.000 zł. Przemków, tel. 
076/832-07-50
PIĘTRO DOMU w Polanicy Zdr., 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
140 m2 • 160.000 zł lub całość, 300 m2, wszystkie media, 
ogród z sadem, 5.800 m2. Polanica Zdr., tel. 074/868-22-66 
POŁOWA DOMU parter, do remontu, ogród, budynek gosp.,
4 km od Oławy w kierunku Strzelina, - 36.000 zł. Gaj Oławski, 
woj. wrocławskie, tel. 0601/41-85-88
POŁOWA DOMU poniemieckiego, do remontu, osobne wej
ście, woda, światło, duże zabudów, gosp. • 25.000 zł. Jakubo- 
wo. gm. Przemków, tel,076/818-33-22 
POŁOWA DOMU dwurodzinnego, poniemieckiego, góra + 
strych, 2 piwnice, duży garaż z kanałem, duży ogród, w Lubi
nie, -120.000 zł. Lubin, teł. 0604/99-22-43 
POŁOWA DOMU jednorodzinnego (góra), pow. 65 m2, dział
ka 8 arów, zabudowania gosp, - 50.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-05-97
POŁOWA DOMU parterowego, 84 m2, do remontu, działka 
802 m2. z możl. budowy, blisko centrum, - 45.000 zł. Milicz, 
teł. 071/383-08-11
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 poniemieckiego, w Szczepanowie, gm. roda 
ląska, ksi)ga wieczysta, nowy dach, okna dachowe, do re
montu kapitalnego, - 48.000 zł. Szczepanów, tel. 
0603/89-48-39
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 poniemieckiego, w zabudowie bliźniaczej, 
w Wolowie, parter, poddasze, 4 pokoje, kuchnia, pow. 84 m2, 
działka 530 m2, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 321-15-30 
POŁOWA DOMU o pow. 112 m2, działka 8 arów, w Cieszy- 
cach, gm. Kobierzyce, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-62-31 
po godz. 20,0609/42-37-28
POŁOWA DOMU bezczynszowego, 1 piętro, 3 pokoje, strych, 
piwnice, działka 400 m2, ul. Korzańska, - 200.000 zł. Wro
cław, tel. 0609/63-85-34
POŁOWA DOMU PONIEMIECKIEGO w tym mieszkania 3-po
kojowe, 57 m2 i 1-pokojowe, 18 m2, po kapitalnym remoncie, 
parkiety, panele, kafelki, ogrzewanie gazowe, na działce wła
snościowej, 700 m2, - 240.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-16-51 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, pow. 100 m2, + hala i ogród,
5 km od Wrocławia, -105.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
POŁOWA DOMU w Mirostowicach Dolnych, pow. działki 13 
arów, powierzchnia mieszkalna 67 m2, powierzchnia łączna 
140 m2, piwinca + strych, dom poniemiecki, po częściowym 
remoncie, • 49.000 zł. Żary, tel. 0501/55-69-96 lub 
0604/85-38-30
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ garaż, 
warsztat, działka budowlana, • 105.000 zł. Kępno, tel. 
0600/35-23-78
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ do wykoń- 
czenia, Wrocław - Wojnów, pow. 300 m2.wszystkie media, - 
270.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-75-53 po godz. 20 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Złotniki, 150 
m2/600 m2, 6-pokojowa, łazienka, wc, 2 kuchnie, - 280.000 
zł. Wrocław, tel. 349-16-22
POŁOWA WILLI o pow. 107 m2, na działce 11 arów, łazien: 
ka, WC. kuchnia, 4 pokoje (w tym salon z kominkiem), weran
da, telefon, CO gazowe, nowe, wszystkie media, komfortowo 
wykończone, po remoncie kapitalnym, ocieplony, osobne wej
ście, malownicze położenie, wszelkie Walory klimatycz- 
no-uzdrowiskowe, Lądek Zdrój - 225.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 

. 074/814-74-03 po godz. 16 
POMIESZCZENIE z placem handlowym, na targowisku w Le-

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA-pomieszczenia n 
się na warsztat samochodowy, do 30 km od. Wrocławia. Wro
cław, tel. 0605/82-49-57
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU 4-pokojowego, we 
Wrocławiu, w cenie do 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU student V roku, naj
lepiej z Osobnym wejściem, od lipca. Wrocław, tel. 
0603/16-04-58 po godz. 18
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na sklep, do 15 m2, atrakcyjna lokalizacja, przystępny czynsz. 
Wrocław, tel. 325-84-25
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
Nowy Dwór, Muchobór Wielki, Muchobór Mały, w cenie do 
800 zi + opłaty. Wrocław, tel. 373-68-00.
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, w dobrym punkcie. Wrocław, tel. 
071/362-89-95 po 20
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, może być mieszkanie na parterze, dobry 
punkt. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA PIWNICY w domu wolno sto
jącym. Wrocław, tel. 071/342-29-36,0502/83-45-57 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU samodzielnego, han
dlowego, w Środzie śl. Wrocław, tel. 325-84-69.355-26-27 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA 2-, 3-pokojowego mieszka
nia, na dłuższy okres, najchętniej w dzielnicy Psie Pole. Wro
cław, tel. 071/324-10-50 w godz. 8-16 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na warsz
tat samochodowy, we Wrocławiu, niedrogo. Wrocław, tel. 
0600/66-62-55
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulkani
zacyjny, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocławiu 
oraz pomieszczenia na biuro. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-3-pokojowe- 
go, 50-70 m2, bez pośredników, w dzielnicy Biskupin, Sępol
no, Zacisze, Karłowice lub w okolicy Rynku, na dłuższy okres. 
Wrocław, tel. 0602/43-60-53
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocławiu, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 0606/14-73-69 
POSZUKUJĘ WSPÓŁLOKATORA lub współlokatorki do po
koju, przy ul. Powstańców Śl. Wrocław, tel. 071/787-86-58 
POWIERZCHNIA HANDLOWA lub biurowa, w Rynku Kłodz
ka, media, monitoring, w cenie 35-40 zł/m2. Kłodzko, tel.' 
074/867-33-75
•  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 ~ 

ROZPOCZĘTA BUDOWA DOMU jednorodzinnego, pow. 
użytk. 195 m2, działka 0.5 ha, zaawansowana, bez obciążeń, 
teren parku krajobrazowego, b. ładny projekt,'20 km od Kielc,
- 50.000 zł. Pielaki, gm. Mniów, tel. 0608/89-18-62 
SALON KOSMETYCZNY z pełnym wyposażeniem, solarium, 
czynsz 500 zł (wynajem), w centrum Oleśnicy, ugruntowana 
pozycja na rynku, - 21.000 zł. Oleśnica, tel. 0502/93-06-21 
SKLEP 140 m2. w centrum Brzegu, - 350.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-73-53,0604/63-97-22 
SKLEP w Rynku, na każdą działalność gosp., w atrakcyjnym 
punkcie, -195.000 zi. Dzierżoniów, tel. 0602/62-00-93 
SKLEP w Lubinie, z meblami, z kserokopiarką os. Ustronie 

. IV, 28 m2, - 6.500 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
SKLEP w Wierzbnie, ok. 20 km od Wrocławia, pow. 46 m2, 
wraz z wyposażeniem, - 25.000 zł. Oława, tel. 071/313-97-73, 
0603/40-97-76
SKLEP 12 m2, zaplecze 5 m2, WC, wyposażenie, -10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-64-07,0503/59-48-52 

• SKLEP SPOŻYWCZY pow. 70 m2, z wyposażeniem, - 290.000 
zflub wydzierżawię -4.500 zł/mies. Legnica, tel. 076/850-66-66 
STAW wśród drzew liściastych, łąka, 20.000 m2, gm. Grod
ków, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0603/12-38-63 
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy,1

l i
Wrocław, ul. Drzewna 4 
tel. 359-20-40, 0-609 461 137

gnicy, przy ul. Partyzantów, atrakcyjna lokalizacja, pow. han
dlowa 18 m2, • 19.000 zł. Legnica, teł. 0608/74-02-22 
POMIESZCZENIE magazynowe, 10 km od Jeleniej Góry -155 
zł/m2 lub do wynajęcia. Łomnica, gm. Mysłakowice, tel. 
075/713-00-23
POMIESZCZENIE MAGAZYNOWO • BIUROWO pow. 56 m2, 
działka 98 m2, - 33.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/30-65-25 
POSESJA wysokodochodowa, firmy handlowo-usługowej - 
cena 1.200.000 zł, można uzyskać kredyt 80% wartości pose
sji. Prudnik, tel. 077/436-64-05,0606/42-58-08 
POSIADŁOŚĆ RANCHO dwa domy, jeden w stanie surówym, 
kryty blachą, drugi do zamieszkania, wszystkie media, garaż, 
CO, ogrzewanie kominkowe, dwa stawy rybne, działka 1.08 
ha, pomiędzy Dusznikami a Polanicą, • 600.000 zl. Szczytna, 
tel. 074/868-34-60.0601/47-81 -85 
•  POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU we Wrocławiu i 

okolicach, na sklep mięsny, może być z wyposażeniem, 
chętnie po byłym sklepie mięsnym, PILNE!. .M&D" Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85,0604/62-23-40 
99000001

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego. 
w starym budownictwie, w Legnicy. Legnica, tel. 0501/72-03-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA WARSZTATU samochodowe
go lub pomieszczenia, 100-140 m2, w Legnicy, usługi blachar- 
sko-lakiernicze. Legnica, tel. 0600/17-35-93 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA do 40 m2, na 
terenie Lubina - do 300 zł/mies. Polkowice, tel. 0502/29-11-86, 
0608/62-41-14
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU handlowego, od 30 
do 100 m2. przy głównej ulicy w Wałbrzychu, Świdnicy lub 
okolicy. Wałbrzych, tel. 074/841-63-29,0602/33-66-42 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU handlowego, o pow. 
30.50 m2, we Wrocławiu, nadającoego się na sklep spożyw
czy, z przystępnym czynszem. Wrocław, teł. 071/788-91 -12 
po godz. 18
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU pow. do 100 m2, na 
parterze, siła ok. 30 kW, w centrum (Krzyki, Stare Miasto), 
czynsz ok. 30 zł/m2. Wrocław, tel: 071/787-99-97, 
0601/62-97-68

PRZY ZAKUPIE 
KOMPLETU FELG 
ALUMINIOWYCH 
O B J Ę T Y C H  
P R O M O C J Ą  

O T R Z Y M A S Z  
OPONY ZA 4 ZŁ

‘ lloćć felg ograniczona

hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone do 
światowej sieci ochrony jezior .Living-Lakes", - 300.000 zł. Wro
cław, tel. 071/339-72-81
STODOŁA z garażem, 0,12 ha ogrodu, 5 km od Ząbkowic 
Śląskich, - 8.500 zł lub zamienię na osobowy albo busa. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-33-43,0603/31-20-64 
STOISKO 6 m2. w Hali Strzegomskiej, -1.150 zl. Wrocław, 
tel. 071/373-64-68 wewn.369,0503/78-43-93 
STOISKO na pl. Targowym, przy ul. Zielińskiego, pow. 8,5 m2 
- 49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/3̂ 10-96 
STOISKO HANDLOWE w centrum handlowyiTuGajY12m2, 

'przy ul. Świeradowskiej, we Wrocławiu, - 29.000 zł lub wy
dzierżawię. Wrocław, tel. 0607/23-56-00 
WAGON MIESZKALNY luksusowy, ogrzewany, pełne wypo
sażenie, dług. 8,3m, 21,5 m2, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/08-44-59
WARSZTAT działka 10 arów własnościowa, hale murowane 
140 m2, część socjalna 120 m2 w tym 54 m2 pow. mieszkal
nej, wiata 75 m2, wszystkie media, siła 35 kW, - 170.000 zł. 
Oława. tel. 071/313-26-44.0503/33-62-55 
WARSZTAT SAMOCHODOWY + domek jednorodzinny, wol-

s  \ i] / A
53-144 Wrocław ul.Ulanowskiego 23 a

tel. 071/338 49 99
no.stojący, plan rozbudowy, - 395.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-58-44
WARSZTAT SAMOCHODOWY wolno stojący, prowadzi dzia
łalność, w planie rozbudowa, - 195.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-58-44
WARSZTAT SAMOCHODOWY w Lądku Zdroju, 2 hale, pom. 
socjalne, fundament pod 3 halę, działka 1.213 m2, możliwa 
rozbudowa, -150.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-73-48 
WARSZTAT SAMOCHODOWY blacharstwo, lakiemictwo. me
chanika, w Lubinie, 190 m2, z możliwością rozbudowy, współ
praca z ubezpieczalniami, z wyposażeniem, - 350.000 zł. Lu
bin. tel. 0601/70-55-12
WARSZTAT SAMOCHODOWY (mechanika pojazdowa, wul
kanizacja), ze sklepem, czynny, pow. 300 m2, na działce o 
pow. 900 m2, atrakcyjna lokalizacja, przy głównej drodze, w 
Strzelinie. - 130.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-1 
0602/24-82-22
WARSZTAT SAMOCHODOWY mechanika pojazdowa, wul
kanizacja, ze sklepem, czynny, 300 m2, działka 900 m2, atrak
cyjna lokalizacja, przy głównej drodze, w Strzelinie, -130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/392-21-10,0602/24-82-22 
O WARSZTAT STOLARSKI z maszynami • wynajmę, 

nawiążę współpracę lub inne propozycje. Wrocław 
Radwanice, tel. 071/311-74-38 wieczorem 
02025821

ZAKŁAD GARMAŻERYJNY z wyposażeniem i mieszkaniem, 
działka 16 a, • 350.000 zł * kredyt. Bralin, tel. 062/781-11-44 
ZAKŁAD KAMIENIARSKI stan surowy, zabezp. energii, me
dia techn., działka 11 a, atrakcyjna lokalizacja, • 30.000 zł. 
Świebodzice, tel. 0601/72-24-77 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY MAKARONU z technologią i ryn
kiem zbytu, - 90.000 zł lub wydzierżawię • 5.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 0602/10-49-45
ZAKŁAD PRODUKCYJNY okolice Częstochowy, działka 22 
ary, hala 330 m2. glazura, 2 chłodnie, woda, siła, CO. telefon, 
szatnia, biuro, piwnice, - 200.000 zł. Przystajń, tel. 
034/319-12-45
•  ZAMIANY • kompleksowa obsługa transakcji przez licen

cjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Informacja dotycząca
PUNKTÓW PRZYJMOWANIA 

REKLAM PŁATNYCH
znajduje się na str. 61_____

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dlą- 

niemowląt 
odzież, pościel

HURTOWNIA ART.
DZIECIĘCYCH B A J * A  ^

Wrocław, ul. Długosza 2/6 g 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 

pon.-pt. 830-1600, sob. 8M-14°°

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów
przyjmowania reklam płatnych, znajdują się na str. 61
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Z E n z n n m a :
regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorki i piątki 

WYDAWCA: "STYMAR" s c 
' M. Majski. J. Stvrna 

http:Wwww.autogielda.com.pl . 
e-mail: rekIama@autogielda.com.pl 
Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
Redaktor Naczelny:
Janusz Styma 
tel./fax 342-58-29 
Dział Reklamy
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
Reklama - druk pogrubiony
Agnieszka Samek, pon.-pt w godz. 8-16
tel /fax 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
tel. 342-70-70
Skład i łamanie tekstu:
Iwona Komendant, Jerzy Bogobowicz, 
Jan Stóbierski, Mateusz Strybel 
Druk: Norpol-Press sp. z o! o. Wrocław

B r u k u j e m y  b e z p ł a t n ie
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod warunkiem, podania ceny. 
Ogłoszenia te przyjmujemy listownie 
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
te l.'071/342-18-14, fax 071/372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 730 dol830 
soboty od 800 do 14“, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 
Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.\
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAM Y PŁATNE 
PRZYJM U JE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w godz. 800-1600 
wt., śr., pt., w godz. 800-!?00 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (nr 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
‘W&to. 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 przesiać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

C en y  rek lam :
pierwsza strona -12,00 zł/cm2+VAT
ostatnia strona.............  -r 8,00 zł/cm^yĄT
Strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zł/cmHyAT
pozostałe^..:.'.. - 2,40 zł/ćm2+VAT
autokomisy ...............-1,50 zł/cm^fyAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. Informacja 
o samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

$

•Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry 
i z dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion- 
i od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)

Moduł reklamowy bazowy: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne 
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
•  Zdjęcia w internecie do ogłoszeTTTa bez
płatnego - 14 zł za.?8 dni emisji (z VAT)
•  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł 
UWAGA:
Nie drukujemy ogłoszeń, które nie 
są opłacone.
Reklam acje rozpatrywane są do 
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.

Numer naszego konta:

"STYMAR" s.c. M Majski, J. Styma 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 

ttr  10205255-410418-270-11-111

BN .Anton*, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel.
- 07-1/339-28-36,0603/64-04-08 99000001 

ZAMIENIĘ DOM w Oławie, spokojna dzielnica, nowy, wszyst
kie media, ogrodzony, ulga budowlana, do zamieszkania od 
zaraz, - 300.000 zł. Oława, tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 
ZAMIENIĘ DOM 170 m2, działka 15 arów, 2 km od Sycowa, 
5-pokojowy, 2 łazienki, okna i docieplenie z PCV, tarasy 50 
m2, instalacje miedziane, grzejniki Purmo, podłogi drewnia
ne, + budynek garażowo-gosp. 120 m2, na mieszkanie we 
Wrocławiu lub inne, - 210.000 zł. Syców, tel. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM nowy (02.2000 r.), technologia kanadyjska, 
pow. 80 m2, działka 47 arów, 3 pokoje, 30 km od Wrocławia, 
kominek - 150.000 zł, zamienię na mieszkanie 2-pokojowe, 
może być kwaterunkowe (do 80.000 zł, dopłata 70.000 zł). 
Trzebnica, tel. 0607/25-58-20
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 10-letnj, ocieplony, okna PGV, 
działka 1 ha 11 arów, 37 km od Wrocławia, na 2 mieszkania 
lub jedno + dopłata. Wołów, tei. 071/389-17-22 
ZAMIENIĘ DOM NA WSI gmina Września - na mieszkanie 
2-pokojowe, we Wrocławiu, o pow. powyżej 30 m2, od pierw
szego do trzeciego piętra, w centrum. Wrocław, tel. 
071/362-26-68
ZAMIENIĘ DOM dwurodzinny, 300 m2, we Wrocławiu, na dwa 
mieszkania lub sprzedam, komfortowy, 2 linie tel., okna PCV, 
dach dwuspadowy, ładna lokalizacja, - 450.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-40-67,0501/41-14-01 
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce"915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na mieszka
nie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA po 50 m2, wśród zieleni, bli
sko rzeka i las, wszystkie wygody, telefon, ogródek koo domu, 
jedno do maego wykodczenia - 30.000 z i 50.000 z. Szprota
wa, tel. 068/376-32-71

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

KALISZ 
ul.Podmiejska 16, tel. 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul.Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

osiRdwwikp.
ul.Majakowsklego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90, tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel. 0.74 8431614

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

^  POS i CZ “POLMOZBYT JELCZ" S.A.
ul. Wrocławska 10 

55-220 JELCZ-LASKOWICE 
t e l .  3 1 8  8 4  7 8

PRZEGLĄDY TECHNICZNE 
WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

P R O F E S J O N A L N I E ,  
B E Z  K O L E J E K ,  

N O W O C Z E S N Y  W A R S Z T A T ,  
Ś W I E T N I  F A C H O W C Y

od  p on ied zia łku  d o  piątku w  g o d z . o d  7 :0 0  d o  2 1 :0 0  
s o b o ty  od  7 :0 0  d o  1 4 :0 0  op.

DZIAŁ: ZWIERZĘTA HODOWLANE

^^^H~jkupię f l  sprzedam zamienię
ZWIERZĘTA DOMOWE

'  WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ 
SYMBOLEM X

01/2001planeta Ęzwierząt
zw ie rzę ta  dom owe i  hodow lane

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

treść ogłoszepia.

Cena Zamienię na

Imię I nazwisko Miejscowość Kod

Powiat UlicaGmina
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel.

Tel.

Tel.

Uwagi

Uwagi

Uwagi

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

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

I BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UWAGA: nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny,
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części.
sprzedam zamienię kupię

niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 
ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)

marka model

rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodz. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

Adres: i  ■ H H H H i
imię i nazwisko kod pocztowy

. . . .

miejscowość

telefon

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU |  TELEFONU

K U R O Ń  D O D A T K O W Y  N A  3  K O L O R O W E  Z D J Ę C I A  W  I N T E R N E C I E

http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm stronę WWW Auto Giełdy przegl'da 
co miesi’c 10.000 czytelników!!!

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w internecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel./fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w internecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w internecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w internecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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Szyby Samochodowe
WROCŁAW, ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38

KŁODZKO, ul. Zajęcza 4
tel. 074/865-35-00, 0-501 466 396

Świdnica, ul. Strzelińska 35 
tel. 074/851-21-40, 0-601 71 91 03

Wałbrzych, ul. Chrobrego 57 
tel. 074/842-96-86 AUTOMOTIYE

ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 2-pokojowe, 45 m2 i 1-poko
jowe, 35 m2, sąsiadujące, na 1 mieszkanie 3-4-pokojowe, c.o. 
Wrocław, tel. 071/329-01-64
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA pow. 47 m2 i 60 m2, we Wro
cławiu, na dom wolno stojący, we Wrocławiu lub okolicach. 
Wrocław, tel. 071/361-72-85
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA, komfortowe, 3-pokojowe. z 
ogrodem, w Olszynie Lubańskiej oraz kawalerkę we Wrocła
wiu - na mieszkanie 2-, 3-pokojowe we Wrocławiu lub okolicy. 
Wrocław, tel. 0602/51-62-35,0602/46-13-71 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA własnościowe 83 m2, 5-po- 
kojowe oraz 32 m2,2-pokojowe na dom we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 0601/41-85-88
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA we Wrocławiu, w sąsiadują
cych budynkach: 30.5 m2,2 pokoje, 1/4 piętro, komfortowe 
oraz 60.5 m2,3 pokoje, w starym budownictwie, 3/3 piętro - 
na dom. Wrocław, tel. 787-29-69 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ kwaterunkową na Krzykach-Borek, 
komfortowa, w cichym, zielonym miejscu, przy Parku Połu
dniowym, na większe kwaterunkowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/337-09-63
ZAMIENIĘ LOKAL z przeznaczeniem na handel, usługi, biu
ro, w centrum Legnicy, 90 m2, działająca kwiaciarnia, z wypo
sażeniem i towarem, na Samochód osobowy. Złotoryja, tel. 
076/878-41-92
ZAMIENIĘ MAŁY DOM do remontu kapitalnego, działka 600

na dwa mieszkania mniejsze. Legnica, tel. 076/852-28-46 wie
czorem
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, pow. 44 m2, w Lubi
nie, na podobne lub większe we Wrocławiu, z dopłatą. Lubin, 
tel. 076/844-69-56
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, 42 m2,4 piętro, Śród- 
mieście, kwaterunkowe - na mieszkanie w Lubinie. Lubin, tel. 
076/749-06-88
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 30 m2, ko
munalne, w Kowarach, na podobne w Lubinie. Lubin, tel. 
076/842-44-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 2-pokojowe, 38 m2, 
rozkładowe, III p., media miejskie, wodomierze, TV kablowa, 
panele podłogowe, słoneczne, niski czynsz, na mniejsze, we 
Wrocławiu, 28-30 m2 lub 3-pokojowe, lokatorskie, kwaterun
kowe, do 54 m2, nie parter i ostatnie piętro, - 72.000 zł albo 
inne propozycje. Oława, tel. 0604/65-73-23 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 70 m2, co gazowe, ła
zienka, komunalne - na domek, może być na wsi, do małego 
remontu. Szklarska Poręba, tel. 075/717-41-04,0602/77-04-28 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Świdni- 
cy, kwaterunkowe, pow. 88 m2 • na większe, 3, 4-pokojowe 
lub dom. Świdnica, tel. 074/853-54-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 50 m2, 2-pokojowe, kuchnia, 
łazienka, w Trzebnicy, na nieszkanie 2-pokojowe, własnościo
we, we Wrocławiu, pow. do 40 m2. Trzebnica, tel. 
0600/87-80-42

AUTOSZYBY N A J L E P I E J  
Wrocław, ul. Szybowcowa 13 

!t>005115 tel. 071/35-111-28

m2, wszystkie media, 30 km od granicy niemieckiej - na małe 
mieszkanie, bez dopłat. Lubsko, tel. 068/372-27-59 
•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, 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 zł; kupię domek ponie
miecki do remontu; dom wolno stojący na os. Ptasim, do 
wynajęcia 2-pok., 48 m2, os. Piekary, częściowo 
umebl.;lokal biurowy. 30 m2, Taminów, I p„ 550 zl/mies., 
inne, BON .BONT', Legnica, ul. Piastowska 20, tel. 
076/722-39-72 99000001 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, w Trzebnicy, wysoki 
parter, nowe, mozaika, kafelki, osobno wc, szafy w przedpo
koju, piwnica - na mieszkanie we Wrocławiu, 2-pokojowe, do 
40 m2, może być do remontu, Krzyki, Oporów, Grabiszynek, 
Trzebnica. „ tel. 316-85-86,0501/46-18-32 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 58 m2, kuch
nia, łazienka, telefon, CO, parter, w Bierutowie - na podobne 
we Wrocławiu. Bierutów, tel. 071/314-63-30 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE duże, z werandą, ogrodem, 1 p„ 
własnościowe, bezczynszowe - na domek w okolicach Bole
sławca. Bolesławiec, tel. 075/732-42-07

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 
bezczynszowe, 80 m2, kuchnia, łazienka, garderoba, garaż, 
ogródek, przy trasie Wrocław • Trzebnica, na mieszkanie wła
snościowe we Wrocławiu, około 40 m2. Trzebnica, tel. 
071/312-45-43 po godz. 18,0501/42-95-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE w Wałbrzychu, 
pow. 70 m2; 3 pokoje, kuchnia, ogródek przy domu, wszystkie 
media, blisko Szczawna Zdroju • na podobne we Wrocławiu. 
Wałbrzych, tel. 074/843-94-07,0501/48-30-82 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe. 57 m2, na .Przyle
siu-, w Lubinie, 2-pokojowe, wysoki parter, zadbane • 85.000 
zf, na małą kawalerkę, w Lubinie lub sprzedam. Wałbrzych, 
tel. 074/871-17-16,0607/57-49-78 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 68 m2, Wałbrzych - Podzamcze, 
komfortowe, na mieszkanie w Krakowie, Gdańsku lub Gdyni. 
Wałbrzych, tel. 074/841-63-29,0602/33-66-42 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE duża^sna kuch
nia, duża łazienka, c.o. miejskie, po kapitalnym remoncie, w 
domu 4-rodzinnym, garaż, pomieszczenie gospodarcze, duży 
ogród z drzewami owocowymi, okolice Grodkowa (30 minut 
od Wrocławia), na domek lub mieszkanie. Wierzbnik, tel. 
077/415-21-12,0502/37-77-15

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• komplety naprawcze - filtry
• sprzedaż skrzyń - części

•gwarancja, faktura VAT tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

W r o c ł a w  -  D ł u g o ł ę k a  
u l .  S p a c e r o w a  2  0

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, 150 
m2, CO gazowe, nowa instalacja • na dwa mniejsze, jedno w 
Brzegu. Brzeg, tel. 077/444-15-20 lub, 0602/50-36-36 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3 własnościowe, pow. 49 m2, w 

'  Gliwicach, atrakcyjnaTókafizaCjarmedia miejskie. licznikL-te?. 
lefon, balkon - na inne, we Wrocławiu, może być kwaterunko
we. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-29,0502/85-23-12 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe w Szczecinie, pow. 
72 m2, na Wrocław, ̂ pokojowe, w nowym budownictwie. Je
lenia Góra, tel. 075/752-24-86,0606/73-25-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-4 w Lądku Zdr., spółdzielcze, wła
snościowe, 73 m2, II p. oraz działkę ekologiczną, ze strumie
niem źródlanym, w sąsiedztwie lasu, dojazd drogą asfaltową, 
na mieszkanie we Wrocławiu lub sprzedam. Lądek Zdrój, tel. 
0602/29-93-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, w Legnicy, na 2v pię
trze, ok. 200 m2 - na dwa mniejsze. Legnica, tel. 076/851-24-28 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE lokatorskie w Legnicy przy ul. Cmen
tarnej, 3 pokoje, 73 m2, na mieszkanie przy ul. Stryjskiej lub 
jej okolicy, 2-, 3-pokojowe. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Le
gnicy, rozkładowe, 56 m2, b. ładne, zamienię na mieszkanie 
we Wrocławiu lub w okolicy. Legnica, tel. 076/852-33-81 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Jaworze, w kamienicy 3-rodzin- 
nej, ok. 80 m2, oddzielny wjazd i wejście do remontu • na 
mieszkanie w Legnicy, może być kwaterunkowe. Legnica, tel. 
076/862-05-10
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 100 m2, łazienka, w.c., 
ogrzewanie gazowe, balkon, w centrum, możliwość wykupu •

PODSŁUCHY
MIESZKAŃ I TELEFONU

BEZPRZEWODOWE Z NAGRYWANIEM
Do nadzoru i ochrony linii telefonicznych, garaży, pojazdów, sklepów, magazynów, 

altanek, hal, warsztatów, zakładów, domów, oraz do podsłuchu małych dzieci

Sprzedaż wysyłkowa. OP002!
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pow. 47 m2, we Wrocławiu - Śródmieście, kuchnia, łazien
ka, okna PCV, po remoncie, I piętro, okna od podwórka - na 
mieszkanie 3-pokojowe, 80-100 m2, we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/328-31-31 po godz. 17,0605/44-71-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, pow. 
34 m2 - na większe, ok. 50 m2. Wrocław, tel. 071/352-34-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, komfortowe, kuchnia, 
balkon, nowe budownictwo, IX piętro, CO, telefon, TV sat, 
WC, łazienka osobno, zadbane - na dom. Wrocław, tel. 
0601/71-51-54
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 40 m2, na 
Pilczycach, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie pieco
we, II piętro - na większe, 3-pokojowe, może być zadłużone, 
w rejonie dzielnicy Fabryczna. Wrocław, tel. 071/353-75-01 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 45 m2, kwaterunko
we, łazienka, przedpokój, możliwa adaptacja strychu, na małe 
mieszkanie 1-pokojowe, c.o. Wrocław, tel. 071/329-01-64 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 60 m2, w nowym budownic
twie - na dwa oddzielne mieszkania. Wrocław, tel. 
071/354-07-76
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-5 we Wrocławiu, na podobne w 
Poznaniu. Wrocław, tel. 366-15-69 pn.-czw., po g. 21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 52 m2, ul. Roosevel- 
ta, nieskie opłaty - na dom z działką, w ok. Wrocławia, może 
być do remontu. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 94 m2, w starym 
budownictwie, 3-pokojowe, na 1. piętrze - na mieszkanie 
2-pokojowe, własnościowe. Wrocław, tel. 071/373-57-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, loka
torskie, 65 m2, 3-pokojowe, w nowym budownictwie, bal
kon, telefon, TV kablowa, na 3. piętrze • na jedno mieszka
nie 2-pokojowe, ok. 35 m2, dopłacę. Wrocław, tel. 
0607/40-20-39
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, III p., kwaterunkowe, pow. 85.5 m2, okolice Dwor
ca Gł. PKP, na 3-pokojowe, do II p., pow. 55-60 m2, najchęt
niej Biskupin, Sępolno, Krzyki ..Wrocław, tel. 344-77-36 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 72.2 m2, spółdziel
czo-własnościowe, ładne, II p., media miejskie, zielone osie
dle, szkoły, przedszkole, dużo sklepów, na 2-pokojowe, z 
dopłatą, we Wrocławiu, może też być Koszalin, • 148.000 zł 
lub sprzedam. Wrocław, tel. 0607/82-86-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow., 15 m2, na I 
p., w nowym budownictwie, na kwaterunkowe, do 40 m2, do 
II piętra, może być zadłużone lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/372-06-32 w godz. 12-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 
pow. 70 m2, na Biskupinie, kuchnia, przedpokój, WC, łazien
ka, na I piętrze, na mniejsze, o pow. 50-60 m2, do II piętra. 
Wrocław, tel. 071/372-06-48
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 50 m2, dobra lokali
zacja - na większe, parter lub 1 piętro. Wrocław, tel. 
071/763-77-96
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, par
ter, na Borku,'ąa dwa mieszkania 2-pokojowe. Wrocław, tel. 
071/367-76-34 \
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 100 m2, wła
snościowe, na II. piętrzerprzy ul. Trzebnickiej, zamienię na 
mieszkanie 2-pokojowe, ok. .50 m2 + dopłata, blisko cen
trum. Wrocław, tel. 355-05-26' x 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, 23 m2, 
pokój, jasna kuchnia, c.o., łazienka Vr kaflach, WC, na V. 
piętrze, 2 windy, słoneczne, na Psim Pólut Zakrzów, pętla 
autobusu 128, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 328-96-92,324-38-96 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2. kuchnia i 
łazienka widne, zamienię na mieszkanie mniejsze 2-pokojo
we, do II. piętra, Krzyki, Grabiszynek. Wrocław, tel. 338-24-00 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, komunalne, o pow.

Informujemy, że kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

- w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożone na kuponach 
w yciętych z dwóch ostatnich numerów gazet,

- ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w tygodniu wyłącz
nie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia złożone są na kuponach wyciętych z dwóch 
ostatnich numerów gazet

- nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, a w przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcji,

- nie zamieszczamy bezpłatnie ogłoszeń, których treść wskazuje, że są one re
klamą firm, osób prowadzących działalność gospodarczą,

- nie zamieszczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm zajmują
cych się handlem samochodami, częściami samochodowymi, ofert biur nieru
chomości itp.

U W A G A
Informujemy, że spośród kuponów ogłoszeniowych zbieranych na giełdach samocho
dowych, pierwszeństwo druku będą miały ogłoszenia złożone na kuponach wy
ciętych z dwóch ostatnich numerów gazet (wtorkowego i piątkowego). Inne ogłosze
nia (na kuponach ze starszych gazet) drukować będziemy w miarę wolnego miejsca. 
Chcielibyśmy także przestrzec Państwa przed kupowaniem na giełdach samochodo
wych samych kuponów ogłoszeniowych, oferowanych po niższej cenie i rzekomo wy
ciętych wcześniej z gazety. Zdecydowana większość z nich to "podróbki", drukowane 
pokątnie i nie mające nic wspólnego z Auto Giełdą. Takich ogłoszeń publikować nie 
będziemy, powędrują one do kosza.

Redakcja

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, we Wrocławiu na os. 
Różanka, z telefonem, rozkładowe, duża piwnica, zadbane, 
dwustronne, wysoki parter • na dom do niewielkiego remon
tu z działką do 500 m2, najchętniej w okolicy Wrocławia lub 
na wsi (koniecznie połączenie PKS do Wrocławia). Wrocław, 
tel. 071/325-92-77 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, przy ul. Włodkowica, 
we Wrocławiu, I piętro, 98 m2,3 pokoje, w trakcie remontu - 
na mniejsze o pow. ok. 45 m2, 2 pokoje. Wrocław, tel. 
071/785-14-74
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 30 m2,2 małe 
pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., ogrzewanie el., IV piętro - 
na większe o pow. do 40 m2, spłacę zadłużenie lub dopłacę. 
Wrocław, tel. 071/351-86-77
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, w 
Śródmieściu, 90 m2, lip, c.o., na mniejsze, z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/321-39-55
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe we Wrocławiu, ul. 
Wyszyńskiego, pow. 77 m2,2 pokoje, kuchnia, łazienka, bal
kon, ogrzew. piecowe - na mniejsze z CO. Wrocław, tel. 
071/368-12-04
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 33 m2, jasna kuch
nia, wszystkie media, duży balkon, III p., winda - na miesz
kanie, w starym budów, z dopłatą, nie zadłużone. Wrocław, 
tel. 071/783-54-75
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno
ściowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku -

IŁOBODA SERWIS I
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW 
Wrocław, al. Armii Krajowej 45 warsztat - tel. 071/336-43-50, tel. kom. 0-501 343 551

ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, komfortowe. 83 m2. III 
p. - na kawalerkę własnościową. Wrocław, tel. 071/347-81-81 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-własno
ściowe, na Muchoborze Małym, 1. piętro, niska zabudowa, 
ocieplony budynek - na domek wolno-stojącyr-nia starszy niż 
20 lat, na peryferiach Wrocławia, może być bliźniak albo za
budowa szeregowa. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe w Gdańsku, pow. 52 
m2, na podobnwe we Wrodawiu. Wrocław, gm. Lubin, tel. 
071/339-76-16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 31 m2,1-pokojowe, 
komfortowe, I p., CO, z telefonem, przy ul. Ślężnej - na 2-, 
3-pokojowe, z mediami miejskimi, do 60 m2, także spółdziel
cze. Wrocław, tel. 071/337-10-68 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-4, w centrum, komfortowe • na 2 
oddzielne, też we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/788-15-92 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE pow. 52 m2, wy
soki parter, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, telefon, Stary Za
krzów - na podobne w innej okolicy, do III piętra. Wrocław, tel. 
•074/346-22-82,0605/82-49-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, 60 
m2, na 2. piętrze, w Legnicy, na podobne we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/328-26-97
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe;54 m2, na 3. pię
trze, po remoncie, 2-pokojowe, jasna kuchnia, łazienka, w.c., 
c.o., parkiety - na dwa oddzielne, 1-pokojowe, mogą być bez 
wygód lub do remontu, możliwość dopłaty. Wrocław, tel. 
0607/54-43-56,071/341-55-78 grzecznościowy 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 2-pokojowe, o

50 m2, w plombie, na 6. piętrze, na Śródmieściu - na miesz
kanie 2-pokojowe, z c.o., o pow. do 40 m2, w dzielnicy za- 
chodnio-południowej. Wrocław, tel. 071/788-43-77 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Głogowie, 37 m2. w nowym bu
downictwie - na mieszkanie w starym budownictwie, we Wro
cławiu, woj. wałbrzyskim lub jeleniogórskim. Wrocław, tel. 
0606/10-01-55
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 48 m2, III p., pie
ce. Śródmieście, na kwaterunkowe na Hubach, do II p. Wro
cław, tel. 336-49-30
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 5-pokojowe, w no
wym budów., z CO,-we Wrocławiu, 90 m2 - na 2 mieszkania, 
2-pokojowe i 3-pokojowe we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0504/97-96-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE. kwaterunkowe. 48 
m2, nowe budownictwo, na 2-pokojowe w starym budow
nictwie, zadłużone, z w.c. Wrocław, tel. 0609/63-50-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkower67~m2,'Stare Mia

na więszke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrow
skiego 1, tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielcze, o pow. 
40 m2 • na 1-pokojowe, komfortowe, własnościowe, z do
płatą 6.000 zł. Wrocław, tel. 0503/74-25-29 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 70 m2,3-po
kojowe, na 2. piętrze, w centrum, c.o. gazowe - na większe, 
o pow. ok. 80-110 m2. Wrocław, tel. 071/346-01-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, Wrodaw • Stare Mia
sto, pow. 34 m2, media miejskie, pokój, jasna kuchnia, ła
zienka • na większe, do 45 m2, z mediami. Wrocław, tel. 
071/343-12-45,0605/64-88-29 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, w 
centrum, pow. 140 m2,2 kuchnie, łazienka, duży.balkon, po 
remoncie, I p. • na dwa mniejsze. Wrocław, tel. 
071/364-06-37,071/367-87-18,0601/63-68-61 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. Illp., dwa pokoje, . 

—kuchnia, "duża loggia ,'WC/rozkładowe nalfwupókbjówe, 30

sto - na kawalerkę. Wrocław, tel. 071/785-61-21, 
0601/87-71-28
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 42 m2, cicha, zielona 
dzielnica, na Hubach, wysoki parter, rozkładowe, jasna kuch
nia, ocieplone, po remoncie kapitalnym, wymienione okna i 
inst. sanitarno-elektryczna, TV kablowa, z telefonem, c.o. - 
na domek wolno stojący, na wsi, do 30 km kierunek Trzebni
ca - Milicz, bez dopłaty. Wrocław, tel. 071/785-99-19, 
0501/82-76-92
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE os. Huby, kwate
runkowe, pow. 28 m2, słoneczne, pokój 15 m2, kuchnia, ła
zienka, z telefonem, przedpokój • na 2-pokojowe, do 45 m2, 
możliwość spłaty zadłużenia. Wrodaw, tel. 071/785-59-39

- 36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
0605/43-41-41
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, Szcze
cinek, 80 m2, kuchnia, łazienka,-c.o. gazowe, na mniejsze, 
we Wrodawiu. Wrocław, tel. 071/368-71-81 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 45 m2, 2-pokojo
we, kuchnia, łazienka, wc, c.o. elektryczne, na ul. Otwartej, 
we Wrodawiu. Wrocław, tel. 328-84-68 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Miliczu, na mieszkanie we J/Vro- 
cławiu, 42 m2, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, parter, 
piece, niski czynsz. Wrodaw, tel. 355-10-62,0605/37-97-87 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-5 70 m2, własnościowe, 4-po-
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kojowe, parter, w Legnicy, na podobne we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 399-74-52
ZAMIENIĘ MIESZANIE komunalne naKrzykach, pow. 121 
m2, z dopłatą na mniejsze do 45 m2. Wrocław, tel. 
071/343-40-18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 2-pokojowe, 50 m2, 
okolice Rynku we Wrocławiu (wysokie, na parterze, możli
wość budowy antresoli, c.o., c.w., liczniki na wodę, telefon,
TV kablowa) - na dom na wsi z pomieszczeniami gosp. i 
kawałkiem ziemi. Wrocław, tel. 071/342-94-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2, własnościo
we, na Popowicach - na większe w okolicy. Wrocław, tel. 
071/355-12-76 po 21,30
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 38 m2, we Wro
cławiu, na domek z działką, wolno stojący, na wsi. Wrocław, 
tel. 071/342-63-80 rano i wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe.

- duże, rozkładowe, jasna kuchnia, łazienka, balkon, wysoki 
parter, na dwa mniejsze, 2- i 1-pokojowe lub inne. Wrocław, 
tel. 0607/23-98-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 58 m2, jasna kuch
nia, przedpokój, wc, łazienka, balkon, ogrzewanie elektrycz
ne, II taryfa, na mniejsze o podobnym standardzie. Wrocław, 
tel. 071/341-51-46
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 69 
m2, nyża, jasna kuchnia, przedpokój, wc, łazienka, na więk
sze, 3- lub 4-pokojowe, o podobnym standardzie, do 100 
m2. Wrocław, tel. 071/782-28-59 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, 48 
m2, Wrocław - Krzyki, w nowym budownictwie, na domek do 
remontu. Wrocław, tel. 071/338-04-73 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w Śródmieściu, w 
starym budownictwie, 42 m2,1-pokojowe, kuchnia, łazien
ka, na domek w okolicy Wrocławia, do remontu. Wrocław, 
tel. 0603/66-59-24
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielczo-własno
ściowe, 47 m2, telefon, balkon, ciemna kuchnia, kafelki, bo
azeria, TV kablowa, liczniki, nowe okna - na 4-pokojô jfea 
os. Szczepin lub w okolicy. Wrocław, tel. 071/355-35-6̂  
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokoje, kwaterunkowe, pow. 63 
m2, w centrum Wrocławia - na dwa oddzielne, jedno może 
być z okolic Wrocławia. Wrocław, tel. 071/328-22-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 42 m2, komunalne, 
dzielnica Stare Miasto, na większe, minimum 3-pokojowe. 
Wrocław, tel. 071/368-84-80
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3,37 m2, we Wrocławiu, wszyst
kie media miejskie, na podobne lub większe w Warszawie. 
Wrocław, tel. 071/781-83-77,0607/62-81-09 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, na 
Krż̂ k̂ ch, 19 m2, na małe mieszkanie 2-pokojowe, Glinian
ki, Hub>Qaj, Wrocław, tel. 071/793-58-17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe, 64 

'in2Kwe Wrocławiu, na 2 mieszkania oddzielne, 1- i 3-poko- 
jowe ."we-Wrocławi u. Wrocław, tel. 071/354-63-38 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 42 m2, II piętro, 
jasna kuchnia, pokój, nyża.łazienka (natrysk), WC na kory
tarzu, ogrzewanie gazowe, na większeJub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne. 57 m2, 
komfortowe, sypialnia, kuchnia, łazienka, umeblowane, ka-. • 
felki, parkiet, kominek, okna plastikowe, rozkładowe, kom
fortowo wykończone, na mały domek, na wsi, może być do 
małego remontu. Wrocław, tel. 0603/36-97-69 

'ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, w okolicy 
Rynku, spółdzielcze, na II piętrze, kuchnia, łazienka, WC, 
c.o., z telefonem, na mieszkanie 2-pokojowe w okolicach Gą- 
dowa, Kozanowa, Popowic lub osiedla Kosmonautów. Wro
cław, tel. 0503/73-60-74
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesław
cu, na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwie we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 321-45-27 , lub Bolesławiec, , 
075/732-87-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w nowym budownictwie. 2 pok$? 
kuchnia, łazienka, w.c., przedpokój, 42 m2, zadłużone - na 
mieszkanie w starym budownictwie. Irena Lata, Wrocław, 
Krzyki, ul. Borowska 1.02/32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, we Wschowie, pow.
63 m2, na mniejsze, w Legnicy albo w Kaliszu, własnośdo- 
we, z księgą wieczystą. Wschowa, tel. 065/540-65-27 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, własnościowe, bez
czynszowe, pow. 92 m2, c.o. etażowe, 7 km od Złotoryi, ogró
dek, na mieszkanie w mieście. Złotoryja, tel. 076/878-40-56 
•  ZAMIENIMY MIESZKANIA 2-, 3-POKOJOWE we Wro

cławiu, spółdzielcze, zadłużone, na inne mieszkania, we 
Wrocławiu lub okolicy, inne propozycje, PILNE!. .M&D* 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 
0604/62-23-40 99000001
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